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1.1  หลกัการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ได้กําหนดกรอบการประเมินผล

การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base 
ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาค
บังคับ และเพ่ือให้ผลการสํารวจมีความเป็นกลาง ได้รับการยอมรับว่ามีความถูกต้องทางวิชาการ และเป็น
ธรรมแก่องค์การมหาชนที่จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นไป
ตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ให้องค์กรมหาชนจัดหาผู้ประเมินภายนอกเป็นผู้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงกําหนดให้มีการสํารวจ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ทั้งนี้ เ พ่ือนําผลการศึกษาที่ได้มาใช้สําหรับการประเมินผลตามคํารับรองฯ ตลอดจนเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ดังนั้น การสํารวจความพึงพอใจและการรับฟังความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน และกลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ นับเป็นช่องทาง
สําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ  
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือนําผลการประเมิน
ไปใช้ในการวัดความสําเร็จตามตัวชี้วัด ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการ
ให้บริการต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1 เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการวัดความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้องค์ประกอบที่ 4 Innovation 
Base ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ” 

1.2.2 เพ่ือทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการให้บริการ และนําข้อมูลมาใช้ประกอบการ
จัดทํากรอบแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ สวช. ในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บทน า 
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1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.3.1 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ และจัดทํากรอบแนวทางการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
1.3.2 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและความคาดหวังต่อการบริการของ สวช. 

ประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
1.3.2.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1.3.2.2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
1.3.2.3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก 
1.3.2.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

1.3.3 ทําการสํารวจและประเมินกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการทั้งสิ้น 384 ราย (โดยประมาณ) แบ่งเป็น 
จํานวน 3 กลุ่มงานบริการหลัก ดังนี้ 
1.3.3.1 กลุ่มผู้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีนในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  

ประกอบด้วยทุนวิจัย/ทุนศึกษาต่อ/ทุนดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 9 ทุน  
ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-depth Interview)  

1.3.3.2 กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ ได้แก่  
- ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร จํานวน 100 คน 
- ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสําหรับเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

รวมทั้งสิ้น 250 คน  
- ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเภสัชกร จํานวน 136 คน 

ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามหลังการอบรมเสร็จ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมาย เป็นการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรมทุกรายตามจริง  

1.3.3.3 กลุ่มผู้ร่วมดําเนินโครงการสําคัญ ได้แก่  
- การพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง จํานวน 5 คน 
- การสนับสนุนการวิจัยและผลิตวัคซีนเป้าหมาย 3 ชนิด (วัคซีนเดงกี่, วัคซีน

ไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนซิก้า) จํานวน 15 คน  
- การสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ 

จํานวน 5 คน 
ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-depth Interview) 

1.3.4 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ได้จากการสํารวจใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงข้อจํากัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ พร้อมทั้งให้
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ สวช. 

1.3.5  นําส่งรายงานและชี้แจงสรุปผลการประเมินแก่ผู้บริหารสถาบัน 
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1.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สวช. และผลการประเมินที่จะนําไปใช้
ในการวัดความสําเร็จตามตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ” ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเป็นตัววัดความสําเร็จขององค์กรมิติด้านคุณภาพในการให้บริการ 

1.4.2 ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้รับบริการ ที่จะไปจัดทําแผนพัฒนาและปรับคุณภาพการ
ให้บริการของ สวช. ในปีต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น 

1.5  รายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินงาน 
โครงการมีระยะเวลาดําเนินการ 240 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีกิจกรรมตาม

แผน ดังนี้ 
กิจกรรม ระยะเวลา (วัน) 

60 90 120 150 180 210 240 
1. ศึกษารายละเอียด  รูปแบบ 

และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
งานบริการต่างๆ  

       

2. ออกแบบสอบถามและเครื่องมือ
การสํารวจความพงึพอใจ 

       

3. นําเสนอเคร่ืองมือการสํารวจ
ความพึงพอใจต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหาร 

       

4. จัดส่งรายงานขั้นต้น 
(Inception Report) 

       

5. ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บ
ข้อมูล 

       

6. ประมวลผลข้อมูลและจัดทํา
รายงาน 

       

7. จัดส่งร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
(Draft Final Report)   

       

8. นําเสนอผลต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อ 
รับฟังประเด็นข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 

       

9. ดําเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี และ
จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report)   
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1.6  การส่งมอบงาน 
 กําหนดส่งมอบงานเป็น 3 งวด ที่ปรึกษาจะส่งมอบงานโดยจัดทําเป็นหนังสือส่งมอบงานภายใน 7 วัน
นับแต่ครบกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 รายงานขั้นต้น (Inception Report) มีสาระสําคัญ ประกอบด้วยแผนการดําเนินงาน
และขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย กําหนดวัตถุประสงค์ 
ประเด็นสํารวจ ระบุขอบเขตของประชากร/กลุ่มตัวอย่าง กระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อสํารวจ  
ออกแบบเครื่องมือสํารวจ วิธีดําเนินการสํารวจของการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ผลผลิตจัดพิมพ์
เป็นภาษาไทย จํานวน 5 ชุด และ CD-Rom จํานวน 1 ชุด ส่งมอบงานภายใน 45 วัน โดยนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง พร้อมทั้งนําเสนอขอความเห็นชอบกรอบแนวทางจากคณะกรรมการบริหาร สวช. (ครบกําหนด 
วันที่ 5 มกราคม 2561) 
 งวดที่ 2 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โดยมีเนื้อหาของรายงานอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย รายงานผลการสํารวจ กรอบแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ ส่งมอบงาน
ภายใน 210 วัน โดยนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  พร้อมทั้งนําเสนอผลการดําเนินงานและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร สวช. โดยผลผลิตจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จํานวน 5 ชุด พร้อม CD-Rom 
จํานวน 1 ชุด (ครบกําหนด วันที่ 19 มิถุนายน 2561) 
 งวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จํานวน 5 ชุด โดยมีสรุปสําหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) ที่รวบรวมรายละเอียดตามรายงานการสํารวจฉบับสมบูรณ์ โดยเนื้อหาของ
รายงานต้องประกอบด้วย รายละเอียดผลการสํารวจฯ ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการดําเนินงาน 
รวมทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการฯ และปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา พร้อมทั้งส่งมอบงานทั้งหมดตามขอบเขตที่จะจ้างภายใน 240 วัน โดยนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง โดยผลผลิตจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จํานวน 5 ชุด พร้อม CD-Rom จํานวน 1 ชุด 
(ครบกําหนด วันที่ 19 กรกฎาคม 2561) 
 
1.7  การเบิกจ่ายเงิน 

งวดที่ 1 จะทําการเบิกจ่ายร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังจากผู้ว่าจ้างได้ทําการ
ตรวจรับงานที่ส่งมอบตามงวดที่ 1 ได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 

งวดที่ 2 จะทําการเบิกจ่ายร้อยละ 20 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังจากผู้ว่าจ้างได้ทําการ
ตรวจรับงานที่ส่งมอบตามงวดที่ 2 ได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 

งวดที่ 3 จะทําการเบิกจ่ายร้อยละ 60 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายหลังจากผู้ว่าจ้างได้ทําการ
ตรวจรับงานที่ส่งมอบตามงวดที่ 3 ได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 
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2.1 วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 

1.  เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ สวช. 
2.  เพ่ือให้ทราบถึงระดับความคาดหวังต่อการให้บริการของ สวช.  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้

คุณภาพการให้บริการ 
3.  เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้รับบริการ กับผลการสํารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง 
4.  เพ่ือให้ทราบถึงข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการให้ สวช. พัฒนาปรับปรุงและมีบริการ

เพ่ิมเติม   

2.2 ขอบเขตและแนวทางการด าเนินงาน 
การสํารวจข้อมูลผู้ใช้บริการของ สวช. ที่ปรึกษาเสนอขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้ 

2.2.1 กระบวนการด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจ 

แผนภาพที่ 2.1 กระบวนการด าเนินงานส ารวจความพึงพอใจฯ 
 

 

ที่ปรึกษาได้กําหนดระเบียบวิธีวิจัยและกรอบการสํารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลจําเป็นตรงตาม
วัตถุประสงค์ของ สวช. มากที่สุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 

 

ก าหนดวัตถปุระสงค์และ
กรอบแนวคิด 

- Customer 
Satisfaction Survey 

- Customer insight 
- SERVQUAL 

 

ก าหนดกรอบวิธีการส ารวจ 
- Survey 

- Survey Online 
- Enumeration by 

telephone 
- F2F 

- In-dept Interview 

-  

ออกแบบสอบถาม/ก าหนด
เป้าหมาย 

- Questionnaires 
- Rating Scale 

  รายงานสรปุผลการ
ส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการ 

วิเคราะห์ผลการส ารวจ 
- Average 
- Max – Min 
- STDEV. 
- Comment & 

Suggestion 

เก็บข้อมูลและประมวลผล 
- Processing 

- Data Cleaning 
- Key In 

- Scale/scoring 
 

บทท่ี 2  
ขอบเขตการศึกษา และวิธีการด าเนินการวิจยั  
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 ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการสํารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ Quali-Quant Technique ซึ่งเป็น
การผสมผสานเทคนิคการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน เพ่ือให้การศึกษามีความ
ครอบคลุมประเด็นในภาพกว้าง (Macro Aspect) และมีรายละเอียดในแนวลึก (Micro Aspect) โดยเริ่ม
จากทําการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น การบริการประ เภทต่างๆ 
ขั้นตอนและปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการบริการ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดหวังของแต่ละงานบริการ จํานวน
และคุณลักษณะของกลุ่มผู้รับบริการประเภทต่างๆ ผลการสํารวจและวิเคราะห์ในอดีต  

หลังจากนั้น จะทําการกําหนดรูปแบบและวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการ
ออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูล ออกแบบสอบถามและประเด็นคําถาม เพ่ือค้นหาความต้องการในส่วนลึก
ของผู้รับบริการ (Customer insight) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความสําคัญ มีผลกระทบสูงต่อระดับความ
พึงพอใจของงานบริการ หลังจากนั้นจะนําข้อมูลที่ได้มาจัดทําแบบสอบถาม และดําเนินการจัดเก็บข้อมูล 
หลังจากนั้นจะทําการประมวลผล วิเคราะห์ผลการสํารวจต่อไป 

 

 กรอบความคิดในการส ารวจ 

การสํารวจครั้งนี้ประยุกต์กรอบแนวคิดคุณภาพการให้บริการ หรือ SERVQUAL Model ซ่ึง
ประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินคุณภาพบริการ 5 ด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.2 

 
แผนภาพที่ 2.2 ปัจจัย 5 ประการที่กําหนดคุณภาพการบริการตามกรอบแนวคิดของ SERVQUAL  

 (Parasuman, Zeithaml & Berry , 1990) 
 

 
 

โดยปัจจัยแต่ละด้านประกอบด้วย 
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) เป็นสิ่งที่สัมผัสได้มีลักษณะทางกายภาพ

ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด เช่น สถานที่ให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกสบาย 
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการให้บริการ เอกสารข้อมูล เป็นต้น  

2. ความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ (Reliability) ผู้ให้บริการต้องมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ทําให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจได้ว่าการให้บริการมีความถูกต้อง มีความ
น่าเชื่อถือ 
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3. การให้ความมั่นใจ (Assurance) คือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะความรู้
ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือเกิดความเชื่อม่ันในการใช้บริการ 

4. การเอาใจใส่ (Empathy) คือ ความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ คํานึงถึงจิตใจและความ
ต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการ 

5. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ผู้ให้บริการมีความพร้อม สามารถ
ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที  

จาก 5 ปัจจัยดังกล่าว จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ
หน่วยงานรัฐ 4 หัวข้อ ดังนี้ 

แผนภาพที่ 2.3 ความเชื่อมโยงของปัจจัยตามกรอบแนวคิด SERVQUAL กับประเด็นการสํารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parasuraman ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการบริการ SERVQUAL 

กล่าวว่าคุณภาพของการให้บริการ (Service Quality) เป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ ได้แก่ 

1. การได้รับการบอกกล่าวปากต่อปาก (Word of Communications) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลมาก
สําหรับการค้นหาข้อมูลการให้บริการ เป็นปัจจัยสําคัญที่จับต้องได้ยาก โดยหากผู้ที่จะมารับ
บริการได้ยินจากผู้เคยมารับบริการรายอ่ืนว่าบริการดี ก็จะมีความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดีด้วย 

2. ความต้องการส่วนบุคคล (Personal Needs and Preference) เป็นปัจจัยในเรื่องของรสนิยม
และความต้องการส่วนบุคคลที่มาจากพ้ืนฐานด้านการศึกษา สังคม ครอบครัว วัฒนธรรม เป็นต้น 
การมีพ้ืนฐานและรสนิยมที่ต่างกันก็มีความคาดหวังแตกต่างกัน 

3. ประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
ประสบการณ์จากการเคยมาใช้บริการของหน่วยงานเดิมในอดีต หรือประสบการณ์ที่เคยใช้บริการ
ของหน่วยงานอื่นๆ โดยหากผู้มารับบริการเคยได้รับบริการที่ดีจากหน่วยงาน ก็จะมีความคาดหวัง
ว่าจะได้รับบริการที่ดีอีกเช่นเคย หรือผู้รับบริการเคยได้รับบริการที่ดีจากหน่วยงานอ่ืนๆ ก็จะมี
การเปรียบเทียบและคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดีเช่นกัน 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles) 

ความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ 
(Reliability) 

การตอบสนองความต้องการ 
(Responsiveness) 

การให้ความมั่นใจ  
(Assurance) 

การเอาใจใส่  
(Empathy) 

ความพึงพอใจ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการ 

ความพึงพอใจ 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน 

การให้บริการ 

ความพึงพอใจ 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
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4. การสื่อสารภายนอก (External Communications) เป็นการสื่อสารของหน่วยงานให้ผู้รับบริการ
ทราบข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการบริการ เพ่ือตัดสินใจต่อการใช้บริการ  เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ก็ส่งผลต่อความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดี เป็นต้น  
 

ดังนั้น การที่ผู้รับบริการสามารถรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการได้ และบ่งชี้ได้ว่ามีความพึงพอใจ 
หรือไม่พึงพอใจมากน้อยเพียงใด จะขึ้นกับระดับความแตกต่างของความคาดหวังต่อการบริการและ 
การบริการที่เกิดขึ้นจริง สามารถสรุปกรอบแนวคิดได้ ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดการรับรู้คุณภาพการบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ทั้งนี้ ประเด็นการสํารวจครั้งนี้ จะเป็นการสํารวจทั้งความคาดหวังในส่วนที่ 1 และความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการในส่วนที่ 2 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เชิงลึกมากขึ้น เพ่ือให้เข้าใจระดับความคาดหวังของ
ผู้รับบริการในแต่ละด้าน และเพ่ือให้ทราบว่าเมื่อเทียบกับความพึงพอใจที่มีนั้น มีระดับความต่างมากน้อย
เพียงใด ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความคาดหวังสูงแต่ สวช . ยังให้บริการได้ต่ํากว่าที่คาดหวัง ทั้งนี้ ก็เพ่ือนํา
ผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง  

โดยสรุป คําถามที่ใช้สอบถามจะประกอบด้วยประเด็นคําถามตามกรอบการสํารวจที่ สวช. 
กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด SERVQUAL ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.4 รวมทั้งประเด็นคําถาม
เพ่ิมเติม เช่น ความคิดเห็นต่อการให้บริการ สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง และสิ่งที่ต้องการให้มีบริการเพ่ิม 
ความไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ รายละเอียดความคาดหวังเพ่ิมเติม เป็นต้น  

 

1. ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ 
(Tangibles) 

2. ความน่าเชื่อถือหรือ
ไว้วางใจได้ 
(Reliability) 

3. การตอบสนอง 
ความต้องการ 
(Responsiveness) 

4. การให้ความมั่นใจ  
(Assurance) 

5. การเอาใจใส่  
(Empathy) 

6.  

การบอกกล่าว
ปากต่อปาก 

ความต้องการ
ส่วนบุคคล 

ประสบการณ์
ในอดีต 

การส่ือสาร
ภายนอก 

การบริการที่คาดหวัง 

การบริการที่ได้รับจริง 

การรับรู้ 
คุณภาพการบริการ 

1 

2 

3 

ถ้า 1 > 2      ความไม่พอใจ 

ถ้า 1 = 2      ความพอใจ 

ถ้า 2 > 1      ความประทับใจ 
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 2.2.2 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง  
ในการสํารวจความพึงพอใจครั้งนี้ประชากร ผู้รับบริการประกอบด้วย 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

1. กลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน 10 10 

2. กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ   

2.1 ผู้เข้าอบรมสูตรหลักสูตรระยะสั้นจาํนวน 2 หลักสูตร  115 115 
2.2 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสําหรับเภสัชกรและเจ้าหน้าที่
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

260 260 

2.3 ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนสําหรับเภสัชกร
ด้านการสรา้งเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

136 136 

3. กลุ่มผู้ร่วมด าเนินโครงการส าคัญ   

3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศนูย์ทดสอบวัคซีนใน
สัตว์ทดลอง 

6 5 

3.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสนบัสนนุการวิจยัและผลติวัคซนี
เป้าหมาย 3 ชนิด (วัคซีนเดงกี,่ วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี 
และวัคซีนซิก้า) 

21 16 

3.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ 

7 6 

รวม 555 548 

ทั้งนี้การสํารวจในกลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการจะสํารวจผู้เข้าอบรมตามจริงและจํานวนกลุ่มที่ได้
อาจขึ้นกับอัตราการตอบกลับ 

 การสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability 

Sampling) โดยกลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน และกลุ่มหน่วยงานผู้ร่วมดําเนินโครงการ
สําคัญจะเก็บช้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่สถาบันวัคซีนจัดส่งข้อมูลรายชื่อและเบอร์โทรติดต่อให้ สําหรับกลุ่ม
ผู้ใช้บริการวิชาการ ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรสําหรับเภสัชกรและเจ้าหน้าที่
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจะแจกแบบสํารวจเพ่ือเก็บข้อมูลผู้เข้าอบรมทุกราย 
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2.2.3 ขอบเขตเนื้อหาในการส ารวจ ประกอบด้วย   
ประเด็นในการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ 

สวช. ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่  
1) ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ด้านคุณภาพการให้บริการ  
- ด้านงานบริการในภาพรวม 
- ทั้งนี้ ประเด็นในการสํารวจ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ

กิจกรรมการบริการ โดยการคิดคํานวณคะแนนจะไม่นําด้านงานบริการในภาพรวมมารวมคํานวณเป็นคะแนน
ความพึงพอใจภาพรวม  

2) คําถามเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ  
 

2.2.4 ขอบเขตงานบริการที่จะส ารวจ ได้แก่  

งานบริการ กลุ่มเป้าหมาย 

1. การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซนี ทุนวิจัย/ทุนศึกษาต่อ/ทุนดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 10 ทุน 
2.  การบริการวิชาการ 2.1 ผู้เข้าอบรมหลักสตูรระยะสั้น 2 หลักสูตร จํานวน 

115 คน 
2 .2 ผู้ เ ข้าอบรมหลักสูตรสําหรับเภสัชกรและ
เจ้าหน้าที่ส ร้างเสริมภู มิคุ้มกันโรค รวมทั้งสิ้น 
260 คน 

3. การดําเนินโครงการสําคัญของ 
สวช. 

3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนยท์ดสอบวัคซีนใน
สัตว์ทดลอง จํานวน 5 คน 

 3.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการวิจัยและผลิต
วัคซีนเป้าหมาย 3 ชนิด (วัคซีนเดงกี่, วัคซีนไข้สมอง
อักเสบเจอี และวัคซีนซิก้า) จํานวน 15 คน 

 3.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ จํานวน 5 คน 

 
2.2.5 ขอบเขตด้านตัวแปร จะทําการศึกษาตามขอบเขต ดังต่อไปนี้ 

1) ตัวแปรต้น ซึ่งเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะข้อมูลเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย คือ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น 

2) ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังต่อการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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2.3 วิธกีารด าเนินการวิจัย (Methodology) 
2.3.1 เคร่ืองมือในการส ารวจ  

การสํารวจจะดําเนินการโดยใช้แบบสอบถาม (Quest ionnaires) ที่ประกอบด้วย  
ข้อคําถามลักษณะแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวัดระดับความ
คาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการรวมทั้งมีข้อคําถามปลายเปิด (Open-end) สําหรับให้ผู้รับบริการ
แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

 
2.3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการสํารวจครั้ งนี้  ได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นรูปแบบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check List) และแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือวัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  นอกจากนั้น แบบสอบถามจะมีข้อคําถามปลายเปิด (Open-end) สําหรับให้ผู้รับบริการแสดง
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ที ่ปรึกษาจะเป็นผู ้จัดเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสอบถามตามจํานวนตัวอย่างที่กําหนด คือ 548 ราย และจากจํานวนตัวอย่างดังกล่าว จะมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล ( In-depth 
Interview) จํานวน 37 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.75 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง) ซึ่งเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล
แบบสื่อสาร 2 ทาง (Two ways) ที่จะทําให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมและเชิงลึกยิ่งขึ้นกว่าการตอบผ่าน
แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว  

 

สรุปจํานวนตัวอย่างแต่ละรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลได้ ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการในการจัดเก็บข้อมลู 

1. กลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทนุวิจัยด้านวัคซีน 10 แบบสอบถามโดยสมัภาษณ์เจาะลกึ
รายบุคคล 

2. กลุ่มผู้ใช้บริการวิชาการ   

2.1 ผู้เข้าอบรมสูตรหลักสูตรระยะสั้นจํานวน 2 
หลักสตูร  

115 แบบสอบถาม 
- ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
- การแจกแบบสอบถามหลังอบรมเสร็จ  

2.2 ผู้เข้าอบรมหลักสตูรสําหรับเภสัชกรและ
เจ้าหน้าท่ีสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 

260 แบบสอบถาม 
- ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
- การแจกแบบสอบถามหลังอบรมเสร็จ 

2.3 ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวคัซีนสําหรับเภสัช
กรด้านการสรา้งเสริมภมูิคุ้มกันโรค 

136 แบบสอบถาม 
- ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 

3. กลุ่มผู้ร่วมด าเนินโครงการส าคัญ   

3.1 ผู้ร่วมดําเนินโครงการพัฒนาศนูย์ทดสอบวัคซีน
ในสัตว์ทดลอง 

5 แบบสอบถามโดยสมัภาษณ์เจาะลกึ
รายบุคคล 
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กลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการในการจัดเก็บข้อมลู 

3.2 ผู้ร่วมดําเนินโครงการสนับสนนุการวิจัยและผลิต
วัคซีนเป้าหมาย 3 ชนิด (วัคซีนเดงกี,่ วัคซีนไข้สมอง
อักเสบเจอี และวัคซีนซิก้า) 

16 แบบสอบถามโดยสมัภาษณ์เจาะลกึ
รายบุคคล 

3.3 ผู้ร่วมดําเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบการสรา้งเสริมภมูิคุ้มกันโรคของประเทศ 

6 แบบสอบถามโดยสมัภาษณ์เจาะลกึ
รายบุคคล 

รวม 548  

 
สําหรับแบบสอบถามที่จะใช้ในการสํารวจ มีข้ันตอนในการกําหนดคําถาม ดังนี้ 
- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ  
- สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละงานบริการ ถึงขั้นตอนกระบวนการให้บริการแต่ละ

งานบริการ 
- สร้างแนวประเด็นคําถาม โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องเหมาะสมของแต่ละข้อ

คําถาม และพิจารณาความครอบคลุมของแนวประเด็นคําถาม เพ่ือจัดหมวดหมู่ให้
ถูกต้องตามกรอบการสํารวจ 

- แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทหน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ประสบการณ์การใช้บริการ  
ช่องทางการรับทราบงานบริการ เป็นต้น 
ตอนที่ 2 จะประกอบด้วยระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการโดย
จะเป็นไปตามกรอบการสํารวจ 5 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ  
5. ด้านงานบริการในภาพรวม 

ทั้งนี้ ประเด็นความคาดหวังและความพึงพอใจต่องานบริการในภาพรวม 
กําหนดขึ้นเพ่ือสอบยันกับการให้คะแนนในประเด็นอ่ืนๆ แต่การคิดคะแนนผลการ
สํารวจในภาพรวม จะคิดค่าคะแนนจากผลการสํารวจด้าน 1-4 โดยไม่นําผลด้านที่ 5 
ความพึงพอใจต่องานบริการในภาพรวมมาคํานวณด้วย  
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การคิดคะแนนของแต่ละระดับ กําหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนน ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 

5 คาดหวังมากที่สุด พึงพอใจมากที่สุด 
4 คาดหวังมาก พึงพอใจมาก 
3 ค่อนข้างคาดหวัง พึงพอใจ 
2 คาดหวังน้อย พึงพอใจน้อย 
1 คาดหวังน้อยที่สุด ไม่พึงพอใจเลย 

 
3) ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งเป็นข้อคําถามเปิดที่ให้

ผู้รับบริการเสนอความคิดเห็น เช่น  
- ความคิดเห็นต่อการให้บริการ  
- สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงและสิ่งที่ต้องการให้บริการเพ่ิม 
- ความไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
- สิ่งที่ประทับใจต่อการบริการ 
- ความคิดเห็นด้านความคาดหวังต่อการพัฒนาการบริการ 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นต้น 
 

2.3.3 การควบคุมคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล 
 

แผนภาพที่ 2.5 การควบคุมคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละขั้นตอน  

 
 

การควบคุมคุณภาพในการจัดเก็บข้อมูล จะดําเนินการในแต่ละขั้นตอนของการสํารวจ
ความพึงพอใจ ดังนี้ 

ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญ มีผลต่อคุณภาพของ
ข้อมูลที่ได้ ดังนั้น การควบคุมคุณภาพในขั้นนี้จะดําเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุด สําหรับนําไปใช้ในขั้นตอนต่อไป โดยพิจารณาจาก 

- ความครบถ้วนของข้อมูล 
- ความถูกต้องของข้อมูล 

ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ขั้นการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นการน าเสนอรายงาน 

- Manual Editing 
- Machine Editing 
- ความถูกต้องของ 

การประมวลผลข้อมูล 
- ความถูกต้องของ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

- ความถูกต้องของ 
การนําเสนอข้อมูลและ
การจัดทํารายงาน 
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- ความครบถ้วนของข้อมูล โดยการตรวจสอบรายการต่างๆ ในแบบสอบถามว่าได้มีการ
บันทึกครบถ้วนทุกรายการที่กําหนดหรือไม่  

- ความถูกต้องของข้อมูล โดยตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกในแบบสอบถามว่ามีความ
ถูกต้องหรือไม่ เช่น ชื่อนายสมชาย แต่เลือกตอบในหัวข้อ : เพศ เป็นเพศหญิง เป็นต้น 

ขั้นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นตอนการนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเข้า
โปรแกรม Ms Excel เพ่ือใช้ในการประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ จะมีการควบคุม
คุณภาพของข้อมูล ดังนี้ 

- การตรวจสอบด้วยมือ (Manual Editing) โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้
บันทึกเข้าไปในโปรแกรม Ms Excel เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง 

- การตรวจสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine editing) เป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการลงรหัส (Coding) ความสัมพันธ์ของข้อมูล และการตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของข้อมูล (Possible Code)  

- ความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูล โดยเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ
ว่าได้มีการคํานวณค่าผิดหรือไม่ รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบโปรแกรมการประมวลผล
ให้ถูกต้อง 

- ความถูกต้องการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลมาทําการ
วิเคราะห์ โดยจะต้องเลือกค่าสถิติท่ีจะนํามาใช้ให้เหมาะสมถูกต้อง และตรวจสอบดูว่า
ค่าท่ีคํานวณมาได้นั้นถูกต้องหรือไม่ 

ขั้นการนําเสนอรายงาน โดยจะมีการตรวจสอบว่า ข้อมูลในแต่ละตารางหรือรูปภาพที่
นําเสนอมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสัมพันธ์กันหรือไม่ เช่น ยอดรวมของแต่ละตารางซึ่งควรจะมี
ค่าเท่ากันนั้น เท่ากันหรือไม่ หรือตัวเลขบางตารางสูงหรือต่ําเกินไป เป็นต้น 

 
2.3.4 การวิเคราะห์ 

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

- ตัวแปรความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วยความคาดหวัง
และความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ  
การคิดคะแนนของแต่ละระดับความคาดหวังและความพึงพอใจ กําหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

คะแนน ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 
5 คาดหวังมากที่สุด พึงพอใจมากที่สุด 
4 คาดหวังมาก พึงพอใจมาก 
3 ค่อนข้างคาดหวัง พึงพอใจ 
2 คาดหวังน้อย พึงพอใจน้อย 
1 คาดหวังน้อยที่สุด ไม่พึงพอใจเลย 
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- ข้อมูลจากแบบสอบถาม : นําข้อมูลเข้าระบบโดยโปรแกรม Ms Excel ก่อนที่จะนําไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ (Statistic Package for Social 
Science: SPSS) ด้วยสถิติเชิงพรรณา เช่น ค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุปลักษณะของตัวอย่าง  

- การคํานวณค่าร้อยละและคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจนั้น ค่าร้อยละจะ
รวมผู้ตอบทั้งที่แสดงความคิดเห็นและไม่แสดงความคิดเห็น ส่วนการคํานวณคะแนน
จะไม่รวมผู้ที่ไม่แสดงความคิดเห็น 

- การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นย่อยใช้การคํานวณค่าร้อยละ คะแนน และ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ซึ่งการแปลผลจะพิจารณาจากค่าคะแนน 

- การวิเคราะห์คะแนนในแต่ละประเด็นหลัก หลังจากได้คะแนนของแต่ละประเด็นย่อย
แล้ว จะคํานวณคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจในแต่ละประเด็นหลัก โดย
การรวมคะแนนในแต่ละประเด็นย่อย แล้วนํามาเฉลี่ยเป็นคะแนนความคาดหวังและ
คะแนนพึงพอใจในประเด็นหลัก 

- การวิเคราะห์คะแนนในแต่ละงานบริการ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการนําคะแนนใน
แต่ละประเด็นหลักมาคํานวณ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่  

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
สําหรับประเด็นที่ 5 ด้านงานบริการในภาพรวมใช้ในการสอบยันกับการให้

คะแนนในประเด็นอ่ืนๆ ไม่ได้นํามาคํานวณคะแนนภาพรวม  
- สําหรับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของงานบริการ หมายถึง คะแนนซึ่งได้จาก

การนําคะแนนความพึงพอใจของทุกงานบริการมาคํานวณ สําหรับการให้น้ําหนัก
ความสําคัญ ของแต่ละงานบริการ โดยนําคะแนนที่ได้มาคูณกับน้ําหนักของแต่ละงาน
บริการ 
 

ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก    =  [(คะแนนของงานบริการที่ 1 X % น้ําหนักของงานบริการที่ 1) + (คะแนนของงานบริการที่ 2 

X % น้ําหนักของงานบริการที่ 2)  
 

ทั้งนี้ กรณีท่ี สวช. เห็นว่าแต่ละงานบริการมีความสําคัญต่อการให้บริการที่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ ควรให้น้ําหนักความสําคัญเท่ากัน 

- สําหรับการแปลผลคะแนนความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
มีหลักเกณฑ์การแบ่งคะแนนตามช่วง ดังนี้ 
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คะแนน ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 คาดหวังมากที่สุด พึงพอใจมากที่สุด 
3.41 – 4.20 คาดหวังมาก พึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 ค่อนข้างคาดหวัง พึงพอใจ 
1.81 – 2.60 คาดหวังน้อย พึงพอใจน้อย 

      1.00 – 1.80   คาดหวังน้อยที่สุด ไม่พึงพอใจเลย 
 
- การวิเคราะห์คะแนนของงานบริการ หลังจากได้คะแนนในแต่ละประเด็นหลักแล้ว ให้นํา

คะแนนของงานบริการที่ได้มาคํานวณร้อยละของคะแนนโดยการเทียบคะแนน 5 
เท่ากับ 100% เพ่ือสรุปผลเทียบเป็นร้อยละของความคาดหวังของผู้รับบริการ และ
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจะนําไปเป็นข้อมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการ
สํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ 2561 

 
2.3.5 การแปลผลและการเขียนรายงาน 

การแปลผลโดยแบ่งคะแนนตามช่วง (Best, J. W. (1977).Research in Education.3rd 
ed. Englewood Cliff, NJ: Prentice Hall, Inc.) ในส่วนที่ประเมินตาม Rating Scale ดังนี้ 

 
 

คะแนน ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 ผู้รับบริการมีความคาดหวังมากท่ีสุด ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 ผู้รับบริการมีความคาดหวังมาก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40 ผู้รับบริการค่อนข้างคาดหวัง ผู้รับบริการค่อนข้างพึงพอใจ 
1.81 – 2.60 ผู้รับบริการมีความคาดหวังน้อย ผู้รับบริการไม่ค่อยพึงพอใจ 
1.00 – 1.80 ผู้รับบริการมีความคาดหวังน้อยที่สุด ผู้รับบริการไม่มีความพึงพอใจเลย 

 

 ภายหลังจากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ที่ปรึกษาจะนําข้อมูลและผลการวิเคราะห์  
ที่ได้มาจัดทํารายงานการสํารวจความพึงพอใจ รวมถึงจะได้ให้ข้อสังเกตที่พบและข้อเสนอแนะต่างๆ   
ที่เก่ียวข้องกับการสํารวจไว้ในรายงานฉบับดังกล่าวด้วย 
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3.1 สรุปผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในภาพรวม 
          3.1.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวม 

จากการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมากที่ระดับคะแนน 
4.1529 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.06 ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.1 

แผนภาพที่ 3.1 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในการให้บริการของ สวช.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

จากแผนภาพที่ 3.1 สรุปได้ว่างานบริการที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่  
การอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีผลคะแนนความพึงพอใจที่คะแนนระดับ 4.4414 
รองลงมาเป็นความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการวัคซีนสําหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน มีผลคะแนนความพึงพอใจที่คะแนนระดับ 4.2919 
และ 4.2422 ตามลําดับ สําหรับงานบริการที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
และ การส่งเสริมและพัฒนาด้านวัคซีนในโครงการสําคัญ มีคะแนนที่ระดับ 4.1488 และ 3.6403 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในแนวดิ่งจากช่องว่าง (Gap) ความคาดหวังและความพึงพอใจของแต่ละด้าน
ในการบริการพบว่างานที่มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังมากที่สุด ได้แก่ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
และงานที่มีความคาดหวังสูงกว่าความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาด้านวัคซีน
ในโครงการสําคัญ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการให้บริการแต่ละด้านทั้งด้านกระบวนการขั้นตอน

บทท่ี 3 
ผลการส ารวจ 

 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
หน้า | 18 

การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านคุณภาพ
การให้บริการ พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร มีคะแนนความพึงพอใจ
ที่ระดับ 4.2515 รองลงมาเป็นด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้าน
กระบวนการขั้นตอนการบริการ มีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน 4.2189 4.1741 และ 4.0604 ตามลําดับ 
ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.2 

แผนภาพที่ 3.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สวช. ในภาพรวมแต่ละด้าน 

 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในแนวดิ่งจากช่องว่าง (Gap) ความคาดหวังและความพึงพอใจของ

แต่ละด้านในการบริการ พบว่ากระบวนการขั้นตอนการบริการ และคุณภาพการให้บริการ แม้จะมีความพึง
พอใจต่ํากว่าความคาดหวัง แต่ก็ไม่ได้ต่ํากว่ามากอย่างมีนัยสําคัญ และอาจถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ
ความคาดหวัง   

โดยเมื่อนําผลการสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของแต่ละงานบริการมา
วิเคราะห์ลงในตาราง Quandrant Analysis ดังแสดงตามแผนภาพที่ 3.3 
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แผนภาพที่ 3.3 Quandrant Analysis ความคาดหวังและความพึงพอใจในภาพรวมแต่ละงานบริการ 

 

จากแผนภาพที่ 3.3 จะเห็นว่าการให้บริการของ สวช. ทุกงานบริการยังอยู่ในเกณฑ์
ที่น่าพอใจในโทนสีเขียว โดยงานบริการที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมากคือการอบรมหลักสูตรสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค และการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน สําหรับการส่งเสริมและพัฒนาด้านวัคซีนใน
โครงการสําคัญแม้ว่าจะอยู่ในโซนสีเขียวและค่อนมาทางแดงและมีความพึงพอใจต่ํากว่าค่าเฉลี่ยอยู่มาก 
ซึ่งทาง สวช. จะต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขการทํางานหรือการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
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3.2 รายละเอียดผลการส ารวจความคาดหวังเปรียบเทียบความพึงพอใจแตล่ะงาน
บริการ 

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของงานบริการแสดงผลความคาดหวังเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ สวช. ตลอดจนข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการดังนี้ 

3.2.1 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวช. ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีนรวมทั้งสิ้น 10 ทุน มีผู้ให้

ความคิดเห็นเชิงลึกจํานวน 10 คน สามารถสรุปผลการสํารวจได้ดังนี้ 
 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 3.1 จ านวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบส ารวจ  
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน 

  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 3 30.00 

หญิง 7 70.00 

รวม 10 100.00 
 

 จากตารางที่ 3.1 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ได้รับการสนับสนุนวิจัยด้านวัคซีน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 เป็นเพศชาย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3.2 จ านวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบส ารวจ  
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน 

 
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

31-40 ปี - - 

41-50 ปี 6 66.67 

50 ปีขึ้นไป 3 33.33 
รวม 9 100.00 

 

 จากผลการสํารวจพบว่าผู้ให้ข้อมูลหรือตอบแบบสอบถามในหัวข้ออายุมีจํานวน 9 คน 
ส่วนใหญ ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีอายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามลําดับ 

 

ชาย
30.00 

หญิง
70.00 

จ านวน

41-50 ปี 
66.67 

50 ปีขึ้นไป   
33.33 

อายุ
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ตารางท่ี 3.3 จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาผู้ตอบแบบส ารวจ 
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน 

 
 

 

 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ํากว่าปริญญาตร ี - - 

ปริญญาตร ี - - 

ปริญญาโท 5 50.00 

สูงกว่าปริญญาโท 5 50.00 

รวม 10 100.00 

จากตารางที่ 3.3 จะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 10 คน มีการศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับสูงกว่าปริญญาโท จํานวน 5 คนเท่ากัน คิดเป็นระดับการศึกษาละ ร้อยละ 50.00  

 ข้อมูลผลการส ารวจ 
จากผลการสํารวจพบว่าผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมีความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละ

ด้านการบริการ ดังแสดงตามแผนภาพที่ 3.4 
 

แผนภาพที่ 3.4 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละด้านของ 
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน 

 
จากแผนภาพที่ 3.4 จะเห็นว่าในภาพรวมการสนับสนุนทุนวิจัยมีระดับความคาดหวัง

มากกว่าระดับความความพึงพอใจอยู่เล็กน้อย โดยมีความคาดหวังในระดับมากที่สุดที่ระดับคะแนน 
4.2434 คิดเป็นร้อยละ 84.87 ในขณะที่มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ที่ระดับ
คะแนน 4.2300 คิดเป็นร้อยละ 84.74 เมื่อพิจารณาในแนวราบ จะเห็นว่าผู้ได้รับทุนมีความคาดหวังสูงสุด
ในด้านคุณภาพการให้บริการ ที่ระดับคะแนน 4.3125 รองลงมาเป็นด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร และ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการ ซึ่งมีคะแนนที่ระดับ 4.2188  และ 4.1989 ตามลําดับ โดยมีความพึง
พอใจสูงสุดในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร มีผลความพึงพอใจที่ระดับคะแนน 4.3342 รองลงมาเป็นด้าน

ปริญญาโท 
33.33 

สูงกว่าปริญญา
โท

66.67 

การศึกษา
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คุณภาพการบริการ และด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการ และโดยมีผลคะแนนที่ระดับ 4.2222 และ 
4.1337 ตามลําดับ โดยผู้ขอรับทุนมีความประทับใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของ สวช. เป็นอย่างมากที่มี
ความกระตือรือร้น คอยให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับทุนอย่างเต็มที่ แต่พบว่ากระบวนการขั้นตอนในการเซ็น
สัญญามีความล่าช้าหลังจากการประกาศผลเป็นอย่างมาก รวมถึงการชําระเงินค่าทุนวิจัยยังมีความล่าช้า
และควรแบ่งสัดส่วนให้เหมาะสมในแต่ละงวด เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยสามารถเดินต่อไปได้อย่างไม่
ติดขัด 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละขั้นตอนการ
ให้บริการตั้งแต่การประกาศรับสมัครทุน การขอรับทุน การประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน การทําสัญญากับ
ผู้ได้รับทุน การติดตามความก้าวหน้า และการจ่ายเงิน/รับเงิน มีผลการสํารวจเป็นไปตามแผนภาพที่ 3.5 

 
แผนภาพที่ 3.5 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละขั้นตอนการบริการของ 

การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน 

 
 

จากแผนภาพที่ 3.5 จะเห็นว่าผู้ได้รับทุนวิจัยด้านวัคซีนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ในขั้นตอนการประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน มีผลคะแนนที่ระดับ 4.4444 รองลงมาเป็นขั้นตอนการขอรับทุน 
มีผลคะแนนที่ระดับ 4.4000 และการประกาศรับสมัครผู้รับทุน มีผลคะแนนที่ระดับ 4.2188 สําหรับ
ขั ้นตอนอื ่นๆ ม ีความพึงพอใจที ่ระด ับมาก โดยม ีความพึงพอใจส ูงส ุด ในขั ้นตอนการต ิดตาม
ความก้าวหน้า ขั้นตอนการประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน การทําสัญญากับผู้ที่ได้รับทุน และการจ่ายเงินและ
รับเงิน มีผลคะแนนที่ระดับ 4.1778  4.1667 4.0370 และ 3.7222 ตามลําดับ ทั้งนี้จะเห็นว่าในขั้นตอน
การทําสัญญากับผู้ที่ได้รับทุน การติดตามความก้าวหน้า และการจ่ายเงิน/รับเงิน มีความพึงพอใจต่ํากว่า
ความคาดหวัง เนื่องจากระยะเวลาการทําสัญญาและการจ่ายเงินมีความล่าช้าไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ 
รวมถึงการรายงานผลงานผู้ที่ได้รับทุนมองว่าควรมีแบบฟอร์มในการรายงานผลเพื่อความชัดเจน  และ
การติดตามที่มักมีการขอเอกสารที่ซ้ําซ้อนจากหน่วยงานภายในของ สวช.  
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และเมื่อพิจารณาในแนวดิ่งจากช่องว่าง (Gap) ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจ
พบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง อย่างไรก็ตามผู้ได้รับทุนมีความเห็นว่า สวช. ควรมีการ
อัพเดทข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การแจ้งข่าวสารควรทําจดหมายข่าวแจ้งอย่างเป็น
ทางการควบคู่ไปกับการแจ้งทางอีเมลล์เนื่องจากมีการลงรับหนังสือที่สามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณากระบวนการบริการมีผลการสํารวจดังแผนภาพที่ 3.6 

 
แผนภาพที่ 3.6 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจประเด็นส าคัญของ 

การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน 

 

จากแผนภาพที่ 3.6 จะเห็นว่าผู้ได้รับทุนวิจัยด้านวัคซีนจะมีระดับความคาดหวังต่อ
การให้บริการในประเด็นส่วนใหญ่สูงกว่าระดับความพึงพอใจ มีเพียงขั้นตอนการขอรับทุน ความเต็มใจ
ให้บริการและอธิบายของเจ้าหน้าที่ และช่องทางและระยะเวลาการประกาศผลการได้รับทุน ที่มีความพึง
พอใจสูงกว่าความคาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้รับทุนเห็นว่า กระบวนการขั้นตอนการขอรับทุนมีความ
คล่องตัวเป็นอย่างมาก ไม่มีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลประสานงานเป็นอย่างดี แต่ยังพบว่า
ความล่าช้าของการทําสัญญาหลังการประกาศผลการได้รับทุนและระยะเวลาการจ่ายเงินที่มีความล่าช้า
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับทุนเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้ เมื่อนําผลการสํารวจการให้บริการด้านการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีนแสดงใน
รูปแบบ Quandrant Analysis เพ่ือให้เห็นภาพระดับความสําคัญและความพึงพอใจในภาพรวม แสดงได้
ตามแผนภาพที่ 3.7 
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แผนภาพที่ 3.7 Quandrant Analysis ความคาดหวังและความพึงพอใจของ 
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน 

 
จากแผนภาพที่ 3.7 จะเห็นว่าประเด็นการให้บริการส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจใน

โทนสีเขียว ซึ่ง สวช. ต้องรักษาระดับการให้บริการไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้รับทุนมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการและระบบการสนับสนุนทุนวิจัยของ สวช. ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้ได้รับทุนวิจัยวัคซีนมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของ สวช. ดังนี้ 

 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน 

สิ่งท่ีประทับใจ/จุดเด่นของการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน  
- การบริหารจัดการภายในของ สวช. ค่อนข้างมีความคล่องตัว กระบวนการขั้นตอนเป็น

ระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
- การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือทําการวิจัยด้านวัคซีนของสถาบันมีการครอบคลุม

เนื่องจากไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะแพทย์แต่กระจายไปยังมหาวิทยาลัย รวมถึง
คนทํางานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาวัคซีนให้กับประเทศ 

- เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ทํางานวิจัยอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนทุนวิจัยมีความกระตือรือร้นในการให้บริการขอรับทุนอย่างเต็มที่ ไม่เลือก
ปฏิบัติ มีความเป็นเหตุเป็นผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุดใน
งานวิจัยที่สนับสนุน 
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พั นาศักยภาพ

ข้ันตอนการ
ขอรับทุน
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การติดตาม
ความก้าวหน้า  การตรวจรับเอกสาร
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ทั้งนี้ จากการสํารวจความคิดเห็นผู้รับทุนวิจัยวัคซีนพบว่าการท่ี สวช. เข้ามาสนับสนุนทุน
วิจัยวัคซีนเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง แต่มีประเด็นที่ให้ข้อสังเกตเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการบริการใน
ประเด็น ดังนี้ 

- นักวิจัยทราบข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือที่แจ้งประชาสัมพันธ์มายังสถาบันหรือ
มหาวิทยาลัย แต่หนังสือประชาสัมพันธ์มีความล่าช้าทําให้การดําเนินโครงการต่างๆ
เป็นไปด้วยความกระชั้นชิด 

- นักวิจัยมองว่า สวช. ควรมีความชัดเจนต่อบทบาทของสถาบันว่าเป็นผู้กําหนดนโยบาย
หรือเป็นผู้ผลักดันนโยบาย เพ่ือให้การทํางานพัฒนาระบบวัคซีนของประเทศไปเป็น
อย่างมีทิศทางท่ีชัดเจนมากข้ึน 

- สวช. ควรมีการสนับสนุนการให้ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพราะการศึกษาในบางประเด็น
อาจจะไม่สามารถสรุปผลหรือเห็นผลสัมฤทธิ์ได้ภายเวลาใน 1 ปี  

- สวช. ควรผลักดันในการแก้ไขโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยต้นแบบวัคซีน ซึ่งยังไม่มี
สถานที่ในการเก็บวัคซีนต้นแบบที่มีคุณภาพ จึงควรผลักดันให้เกิดสถานที่เก็บส่วนกลาง 
เก็บเซลล์ ไวรัส สําหรับใช้ผลิตวัคซีนในอนาคต  ซึ่งปัจจุบัน สวช. พยายามผลักดัน
เครือข่ายให้มีการกระจายกันเก็บแต่ยังไม่สําเร็จ 

- สวช. ควรพิจารณาสัดส่วนการชําระเงินทุนสําหรับงานวิจัยให้เหมาะสม เช่น งานวิจัย
มักจะมีการใช้ค่าใช้จ่ายมากในงวดแรกเพ่ือจัดหาสารเคม/ีอุปกรณ์ เป็นต้น  

- นักวิจัยมองว่ากระบวนการให้ทุนวิจัยนับจากวันที่ประกาศได้รับทุน ซึ่งกระบวนการร่าง
สัญญาจนถึงการเซ็นสัญญามีความล่าช้าเป็นอย่างมาก 

- การติดตามความก้าวหน้ามีการขอเอกสารที่ซ้ําซ้อนจากหน่วยงานภายในของ สวช. 
- สวช. มีการจัดงานประชุมหัวข้อโครงการวิจัยเพ่ือผลักดันให้นักวิจัยทําการวิจัยตาม

โครงการเป้าหมาย แต่เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาทุนไม่ได้เป็นผู้อยู่ในเวที
พิจารณาโครงการทํา ให้ เมื่ อนั กวิ จั ยตอบรับดํา เนิน งานวิ จั ยตามโครงการ  
แต่คณะกรรมการพิจารณาทุนกลับไม่ให้โครงการนั้นผ่าน ทําให้นักวิจัยต้องเขียน
โครงการขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความเหน็ดเหนื่อยและท้อให้กับนักวิจัย 

ทั้งนี้ สวช. ควรนําความเห็นดังกล่าว เป็นแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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3.2.2 กลุ่มผู้ใช้บริการทางวิชาการ 

3.2.2.1 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
 สวช. ได้ให้บริการทางวิชาการ โดยการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตร Tangential Flow Filtration Application for vaccine Research and Manufacturing 
และหลักสูตร Culture technique and upstream technology for vaccine  มีผู้ตอบแบบสํารวจ 
ทั้งสิ้น 115 ราย สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 3.4 จ านวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบส ารวจการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 34 29.82 

หญิง 80 70.18 

รวม 114 100.00 

 

 จากตารางที่ 3.4 ผู ้ตอบแบบสอบถามในหัวข้อนี้มีจํานวน 114 คน สรุปได้ว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นเป็น เพศหญิง จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 70.18 
และเป็นเพศชาย จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 29.82 ตามลําดับ 
  

ตารางท่ี 3.5  จ านวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบส ารวจการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 

 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากว่า 25 ป ี 6 5.26 

25 - 30 ปี 40 35.09 

31 - 40 ปี 51 44.74 

41 - 50 ปี 13 11.40 

50 ปีขึ้นไป 4 3.51 
รวม 114 100.00 

 

 จากตารางที่ 3.5 ผู้ตอบแบบสอบถามในหัวข้อนี้มีจํานวน 114 คน สรุปได้ว่าผู้ให้ข้อมูล
หรือตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 44.74 รองลงมามีอายุ 25-
30 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 มีอายุ 41-50 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40  มีอายุ 
ต่ํากว่า 25 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 และมีอายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.51 ตามลําดับ 

 

ชาย
29.82%

หญิง
70.18%

เพศ

ต่ ากว่า 25 ปี
5.26 

25 30 ปี
35.09 

31 40 ปี
44.74 

41 50 ปี 
11.40 

50 ปีขึ้นไป   
3.51 

อายุ
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ตารางท่ี 3.6 จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาผู้ตอบแบบส ารวจการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 

 

 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากว่าปริญญาตร ี 2 1.79 

ปริญญาตร ี 42 37.50 

ปริญญาโท 54 48.21 

สูงกว่าปริญญาโท 14 12.50 

รวม 112 100.00 

จากตารางที่ 3.6 ผู้ตอบแบบสอบถามในหัวข้อนี้มีจํานวน 112 คน สรุปได้ว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 48.21 ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ระดับสูงกว่าปริญญาโทจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ
ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.79 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3.7 จ านวนและร้อยละของประสบการณ์การอบรมของผู้ตอบแบบส ารวจ 
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

 

 
 

ประสบการณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 29 26.36 

เคย 1 ครั้ง 17 15.45 

เคยมากกว่า 1 ครั้ง 64 58.18 

รวม 110 100.00 
 

 จากตารางที่ 3.7 ผู้ตอบแบบสอบถามในหัวข้อนี้มีจํานวน 110 คน สรุปได้ว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมอบรมมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง จํานวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.18 เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมอบรม จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36 และเป็น
ผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมมาแล้ว 1 ครั้ง จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.45  
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ตารางท่ี 3.8 จ านวนและร้อยละของหัวข้อการอบรมของผู้ตอบแบบส ารวจ 
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

 

  

หัวข้อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
Tangential Flow 
Filtration Application 
for vaccine Research 
and Manufacturing 

63 54.78 

Culture technique 
and upstream 
technology for 
vaccine 

52 45.22 

รวม 115 100.00 

 
 
 

 จากตารางที่  3.8 สรุปได้ว่ าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เข้าอบรมในหลักสูตร  
Tangential Flow Filtration Application for vaccine Research and Manufacturing จํานวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.78 รองลงมาเป็นหลักสูตร Culture technique and upstream technology for 
vaccine จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 45.22  

 
 ข้อมูลผลการส ารวจ 

จากการสํารวจความคิดเห็น ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการในการ
อบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งสองหลักสูตรพบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สวช.  
ในภาพรวม 4.1488 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.98 โดยพบว่าผู้เข้าอบรมมีความคาดหวังและ 
ความพึงพอใจแต่ละด้านการบริการดังแสดงตามแผนภาพที่ 3.8 

 

แผนภาพที่ 3.8 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละด้านของ 
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

 
 

Tangential Flow Filtration 
Application for vaccine 

Research and Manufacturing
54.78%

Culture technique and 
upstream technology for 

vaccine
45.22%

หัวข้อการอบรม
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จากแผนภาพที่ 3.8 จะเห็นว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นมีความคาดหวังในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่ระดับคะแนน 3.7542 โดยมีความคาดหวังสูงสุดในด้านคุณภาพการให้บริการที่
ระดับคะแนน 3.8626 รองลงมาเป็นด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร  และ
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ซึ่งมีคะแนนที่ระดับ 3.7851  3.7290 และ 3.6403 ตามลําดับ 
ในขณะที่ผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ระดับคะแนน 4.1488 โดยมีความพึง
พอใจสูงสุดในด้านคุณภาพการให้บริการ มีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน 4.2456 รองลงมาเป็นด้าน
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีความพึง
พอใจที่ระดับคะแนน 4.2193  4.0951 และ 4.0351 ตามลําดับ  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการสํารวจคามคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละขั้นตอนการ
ให้บริการตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การจัดอบรม การรับสมัครผู้เข้ารับอบรม การประกาศผลผู้ได้รับ
คัดเลือกอบรม การจัดอบรม และการประเมินผลการอบรม มีผลการสํารวจเป็นไปตามแผนภาพที่ 3.9 

 

แผนภาพที่ 3.9 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละขั้นตอนการบริการของ 
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

 
จากแผนภาพที่ 3.9 จะเห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังใน

ทุกขั้นตอน โดยมีความคาดหวังอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ในขณะที่มีความพึงพอใจที่สูงกว่าความคาดหวัง 
และแต่ละขั้นตอนก็มีระดับที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการสํารวจในประเด็นสําคัญๆ แสดงได้ตาม
แผนภาพที่ 3.10 
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แผนภาพที่ 3.10 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจประเด็นส าคัญการบริการ 
ของการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

 
 

จากแผนภาพที่ 3.10 จะเห็นว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่
สูงกว่าระดับความคาดหวังในทุกประเด็นสําคัญ สําหรับด้านช่วงเวลาการจัดอบรมที่มีความพึงพอใจต่ํากว่า
ด้านอ่ืนๆ โดยผู้เข้าอบรมเห็นว่าเนื้อหาในการอบรมมีการอัดแน่นมากเกินไป ทําให้วิทยากรต้องรีบเร่งใน
การบรรยายทําให้เนื้อหาสําคัญบางส่วนถูกข้ามไป จึงควรมีการขยายระยะเวลาการอบรมให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาการอบรม  

 โดยเมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายหลักสูตรพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 
2 หลักสูตร ดังนี้ 

แผนภาพที่ 3.11 การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเปรียบเทียบรายหลักสูตร 
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จากผลการสํารวจจะเห็นว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 2 หลักสูตร โดย
หลักสูตรที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดได้แก่ หลักสูตร Culture technique and upstream technology 
for vaccine มีผลคะแนนที่ระดับ 4.1942 รองลงมาเป็นหลักสูตร Tangential Flow Filtration 
Application for vaccine Research and Manufacturing มีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน 4.1121 
ตามลําดับ เมื่อแสดงในรูปแบบ Quandrant Analysis เพ่ือให้เห็นภาพระดับความสําคัญและความพึงพอใจ
ในภาพรวมดังแสดงตามแผนภาพที่ 3.12 

 

แผนภาพที่ 3.12 Quandrant Analysis ความคาดหวังและความพึงพอใจของ 
การอบรมสูตรหลักสูตรระยะสั้น 

 
จากแผนภาพที่ 3.12 จะเห็นว่าประเด็นการให้บริการส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่ดีอยู่โซน

สีเขียวซึ่ง สวช. ต้องรักษามาตรฐานการบริการไว้ นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้า
อบรมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของ สวช. เพิ่มเติม ดังนี้ 

  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  

จากการสํารวจความคิดเห็นผู้เข้าอบรม ส่วนใหญ่มีความประทับใจต่อ สวช. ในการเปิด
หัวข้อให้แชร์ประสบการณ์ ซึ่งทําให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบัน ผู้เข้ารับการ
อบรมได้ทราบถึงปัญหาที่เคยเกิดข้ึน ทําให้ระมัดระวังในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น วิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่
บรรยายเป็นอย่างดี สามารถบรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนที่มีความรู้พ้ืนฐานน้อยให้เข้าใจได้ง่าย 
และวิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้ถามได้อย่างชัดเจน การเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม
เชื่อมั่นว่าจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ รวมถึงสถานที่ในการจัดอบรมมีความสะดวก และ
เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ สวช. มีความเอาใจใส่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามได้มีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะที่ สวช. ควรพัฒนาปรับปรุงการบริการในประเด็น ดังนี้ 
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 หลักสูตร Tangential Flow Filtration Application for vaccine Research and 
Manufacturing 
- ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการจัดอบรมอัดแน่นมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับ

ระยะเวลา ทําให้ระยะเวลาการอบรมไม่ตรงตามตาราง ควรเพ่ิมวันอบรมเพ่ือกระจายเนื้อหา 
- ผู้เข้ารับการอบรมเห็นว่าวิทยากรบรรยายเร็วเกินไป ทําให้ตกหล่นในบางหัวข้อการ

บรรยาย ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมมองว่าอาจเป็นเพราะระยะเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป 
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่าเอกสารการอบรมยังไม่สมบูรณ์ เอกสารไม่เรียงตาม

หัวข้อการบรรยาย ทําให้ค้นหาหัวข้อตามวิทยากรบรรยายไม่ทัน 
- เนื้อหาและรายละเอียดของการอบรมครั้งนี้ค่อนข้างมาก และบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 

ผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนที่มีจุดอ่อนด้านภาษาจึงอยากให้มีการบรรยายสรุปเป็น
ภาษาไทยอีกครั้ง 

- ผู้เข้ารับการอบรมเห็นว่า สวช. ควรระมัดระวังการนําเสนอสินค้า เพ่ือหวังผลทางธุรกิจ
มากกว่าด้านวิชาการของวิทยากร 

- ผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนต้องการให้ สวช. จัดกิจกรรมการอบรมทฤษฎี ร่วมกับกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการจะทําให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 หลักสูตร Culture technique and upstream technology for vaccine 
- ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเนื้อหาในวันแรกของการอบรมอัดแน่นมาก

เกินไป ไม่เหมาะสมกับระยะเวลา วิทยากรต้องรีบบรรยาย ทําให้เนื้อหาที่น่าสนใจถูกข้ามไป 
ควรเฉลี่ยการอบรมวันแรกและวันที่สองให้เหมาะสม 

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่าเนื้อหาส่วนของ Merck มากเกินไป ควรมีเวลาให้
วิทยากรไทยได้บรรยายเพิ่มมากข้ึน 

- เนื้อหาและรายละเอียดของการอบรมครั้งนี้ค่อนข้างมาก และบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
ผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนจึงอยากให้มีการบรรยายสรุปเป็นภาษาไทยอีกครั้ง 

- ผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนต้องการให้ สวช. ส่งเอกสารการบรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรม
ล่วงหน้า เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชีววัตถุที่ไม่ใช่ผู้ผลิต และผู้วิเคราะห์อีกมากที่
ขาดความเข้าใจ 

- การจัดกิจกรรมการอบรม โดยเพ่ิมกิจกรรมการปฏิบัติงานจะทําให้ผู้เข้าอบรมมีความ
เข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
นอกจากนั้น ผู้เข้าอบรมเห็นว่าการจัดงานสัมมนาของ สวช. มีประโยชน์เป็นอย่างมากใน

การเป็นเวทีให้แต่ละสถาบันได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศ อีกทั้งช่วย
ให้บุคลากรด้านวัคซีนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น และผู้เข้ารับการอบรมต้องการให้ 
สวช. จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศต่อไป 

ทั้งนี้ สวช. ควรนําความเห็นดังกล่าว เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ตลอดจนการจัดกิจกรรมการอบรมให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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3.2.2.2  การอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 สวช. ได้จัดอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ

เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสามารถให้บริการและบริหารจัดการงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการสํารวจมีผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 260 คน จากผู้เข้ารับ
การอบรม 7 รุ่น สรุปผลได้ ดังนี้ 

 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 3.9 จ านวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบส ารวจ 
การอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 48 18.90 

หญิง 206 81.10 

รวม 254 100.00 
 

 จากตารางที่ 3.9 ผู้ตอบแบบสอบถามในหัวข้อนี้มีจํานวน 254 คน สรุปได้ว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นผู้เข้าอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจํานวน 206 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.10 และเป็นเพศชาย จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90  
 

ตารางท่ี 3.10 จ านวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบส ารวจ 
การอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 

 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากว่า 25 ปี 9 3.49 

25 - 30 ปี 71 27.52 

31 - 40 ปี 76 29.46 

41 - 50 ปี 87 33.72 

50 ปีขึ้นไป 15 5.81 
รวม 258 100.00 

 

 จากตารางที่ 3.10 จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี มีจํานวน 87 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.72 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 29.46 
มีอายุในช่วง 25-30 ปี จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 27.52 ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.81 และมีอายุในช่วงต่ํากว่า 25 ปี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.49  
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ตารางท่ี 3.11 จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาผู้ตอบแบบส ารวจ 
การอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 

 

 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากว่าปริญญาตร ี 17 6.69 

ปริญญาตร ี 188 74.02 

ปริญญาโท 46 18.11 

สูงกว่าปริญญาโท 3 1.18 

รวม 254 100.00 

จากตารางที่ 3.11 ผู้ตอบแบบสอบถามในหัวข้อนี้มีจํานวน 254 คน จะเห็นว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 74.02 รองลงมา
มีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 18.11 การศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.69 และการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18  

 
ตารางท่ี 3.12 จ านวนและร้อยละของต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบส ารวจ 

การอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 

 

 

 

ต าแหน่งงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

พยาบาล 107 42.63 

นักวิชาการสาธารณสุข 51 20.32 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 21 8.37 

เภสัชกร 59 23.51 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 6 2.39 

อื่นๆ 7 2.79 

รวม 251 100.00 

จากตารางที่ 3.12 ผู้ตอบแบบสอบถามในหัวข้อนี้มีจํานวน 251 คน จะเห็นว่าผู้เข้ารับการอบรม
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพยาบาล จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 42.63 เป็นเภสัชกร จํานวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.51 เป็นนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 20.32 เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.37 เป็นตําแหน่งด้านอ่ืนๆ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.79 ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักสุขศึกษา ผู้ประสานงานโครงการ เป็นต้น  และเป็นเจ้า
พนักงานเภสัชกรรม จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.39 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.13 จ านวนและร้อยละของหัวข้อการอบรมที่ผู้ตอบแบบส ารวจเข้าร่วม 
การอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 
 

 

 

ประสบการณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 1 ครั้ง 15 6.07 

เคยมากกว่า 1 ครั้ง 5 2.02 

ไม่เคย 227 91.90 

รวม 247 100.00 
   

จากตารางที่ 3.13 จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมการอบรม โดย
มีจํานวน 227 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.90 เคยเข้าร่วม 1 ครั้ง มีจํานวน 15 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.07 
และเคยเข้าร่วมมากกว่า 1 ครั้ง มีจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.02  

 

 ข้อมูลผลการส ารวจ 
จากการสํารวจความคิดเห็น ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการ

ฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่และเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
กลุ่มผู้เข้าอบรมจํานวน 260 คน พบว่าผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สวช. ในภาพรวม  
4.4414 คะแนน หรือคิดเห็นร้อยละ 88.83 และผู้เข้าร่วมมีความคาดหวังต่อการให้บริการของ สวช. 
ในภาพรวม 4.1238 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.48 

แผนภาพที่ 3.13 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละด้านของ 
การอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 

จากแผนภาพที่ 3.13 จะเห็นว่าผู้เข้าอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีความ
คาดหวังต่อการให้บริการในภาพรวมต่ํากว่าระดับความพึงพอใจ โดยมีระดับความคาดหวังภาพรวมที่
คะแนน 4.1238 ในขณะที่มีระดับความพึงพอใจภาพรวม 4.4414 เมื่อพิจารณาแนวราบจะเห็นว่าผู้เข้า

เคย 1 คร้ัง
6.07 

เคยมากกว่า 1 
คร้ัง

2.02 

ไม่เคย
91.90 

ประสบการณ์
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อบรมมีความคาดหวังในระดับมากที่สุดด้านคุณภาพการให้บริการ มีความคาดหวังที่ระดับคะแนน 4.2152 
รองลงมาเป็นด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านกระบวนการขั้นตอนการ
บริการ โดยมีคะแนนที่ระดับ 4.1691  4.1047 และ 4.0062 ตามลําดับ ในขณะที่มีความพึงพอใจสูงสุดใน
ด้านคุณภาพการให้บริการ มีผลคะแนนที่ระดับ 4.5786 รองลงมาเป็นด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการ มีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน 
4.5136  4.4045 และ 4.2691 ตามลําดับ 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการสํารวจคามคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละขั้นตอนการ
ให้บริการตั้งแต่การประชาสัมพันธ์การจัดอบรม การรับสมัครผู้เข้ารับอบรม การประกาศผลผู้ได้รับ
คัดเลือกอบรม การจัดอบรม และการประเมินผลการอบรม มีผลการสํารวจเป็นไปตามแผนภาพที่ 3.14 

 
แผนภาพที่ 3.14 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละข้ันตอนการบริการของ 

การอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 
 

จากแผนภาพที่ 3.14 จะเห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความคาดหวังต่ํากว่าความพึงพอใจใน
ทุกขั้นตอน เมื่อพิจารณาแนวราบจะเห็นว่าผู้เข้าอบรมมีความคาดหวังในระดับมากที่สุดด้านการจัดอบรม 
มีความคาดหวังที่ระดับคะแนน 4.1544 รองลงมาเป็นด้านการประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ด้านการ
ประเมินผลการอบรม ด้านการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม และด้านการประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกอบรม 
โดยมีคะแนนที่ระดับ 4.1450  4.0593  4.0238 และ 3.9930 ตามลําดับ ในขณะที่มีความพึงพอใจ
สูงสุดในด้านการจัดอบรม มีผลคะแนนที่ระดับ 4.4887 รองลงมาเป็นด้านการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม 
ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ด้านการประเมินผลการอบรม และด้านการประกาศผลผู้ได้รับ
คัดเลือกอบรม มีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน 4.3522  4.3471  4.3293 และ 4.3266 ตามลําดับ ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาผลการสํารวจในประเด็นสําคัญๆ แสดงได้ตามแผนภาพที่ 3.15 
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แผนภาพที่ 3.15 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจประเด็นส าคัญ 
ของการอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 

จากแผนภาพที่ 3.15 จะเห็นว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังทุก
ประเด็น และเมื่อนําผลการสํารวจการให้บริการทางวิชาการ ในการส่งเสริมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคแสดงในรูปแบบ Quandran Analysis เพ่ือให้เห็นภาพระดับความสําคัญและความพึงพอใจในภาพรวม 
แสดงได้ตามแผนภาพที่ 3.16 

แผนภาพที่ 3.16 Quandrant Analysis ความคาดหวังและความพึงพอใจของ 
การอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
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จากแผนภาพที่ 3.16 จะเห็นว่าประเด็นการให้บริการส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่ดี ใน
โซนสีเขียว ซึ่ง สวช. ต้องรักษามาตรฐานการให้บริการเอาไว้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและเป็นไป
ตามความคาดหวัง และจากการสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ รวมทั้งการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้เข้าอบรมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของ สวช. ดังนี้ 
 

 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของการอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
จากการสํารวจความคิดเห็นผู้เข้าอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทั้งหมด พบว่า

ส่วนใหญ่มีความประทับใจต่อ สวช. ในด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมมีความน่าสนใจเป็นการกระตุ้น
ผู้เข้ารับการอบรมให้ตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่ มีกิจกรรมกลุ่มที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับ
การพัฒนาทักษะ และจําลองเหตุการณ์ที่สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริงในที่ ทํางาน รวมถึงความรู้ 
ความสามารถและความทุ่มเทในการถ่ายทอดของวิทยากรที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นผู้เข้า
อบรมยังมีความประทับใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีความเอาใจใส่ ดูแลผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี  
สิ่งอํานวยความสะดวกมีความพร้อมเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้เห็นว่า สวช. ควรพัฒนาปรับปรุงในประเด็น ดังนี้ 

- สวช. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ โดยการส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
เนื่องจากบุคลากรหลายท่านไม่ได้เข้าไปตรวจสอบทางเว็บไซต์ จึงไม่ได้รับข่าวสาร หาก
มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต้นสังกัดจะทําการส่งหนังสือและสั่งการไปยังพื้นที่  
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์ของสถาบันมากข้ึน 

- การอบรมในวันสุดท้ายควรจัดเนื้อหาให้มีความกระชับและรวดเร็ว เนื่องจากผู้เข้ารับการ
อบรมจําเป็นต้องเดินทางกลับต่างจังหวัด ซึ่งต้องเดินทางไปยังสนามบินซึ่งการเดินทาง
ต้องเผื่อเวลาหลายชั่วโมง 

- การทําข้อสอบ Post-test มีเวลาน้อยเกินไปโจทย์เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจยาก ทําให้
ต้องใช้เวลานานในการทําความเข้าใจ 

- เอกสารประกอบการอบรมมีสีอ่อนเกินไปเมื่อปริ้น Hand out รวมถึงการฉายขึ้นจอ 
Projector ทําให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นไม่ชัดเจน  

- ระยะเวลาในการบรรยายหมวดที่ 2 ให้เวลากับวิทยากรน้อยเกินไป ทําให้วิทยากรต้อง
รีบเร่งในการบรรยาย จึงควรมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 

- ควรประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการอบรมให้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมที่
อยู่ต่างจังหวัดจําเป็นต้องมีการเตรียมตัวในการจองตั๋วการเดินทาง 

- ควรขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  เพราะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมีจํานวนมากและต้องให้บริการวัคซีน ซึ่งมีความจําเป็น
ที่เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่สุด 

 นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนมีความคาดหวังให้การอบรมมีการเน้นเนื้อหา
การรับวัคซีนเพราะเป็นส่วนที่ต้องนําไปปฏิบัติจริง รวมถึงบรรยายข้อห้ามใช้ของวัคซีนชนิดต่างๆ เพ่ิมเติม 

ทั้งนี้ สวช. ควรนําความเห็นดังกล่าว เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
อบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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3.2.2.3 การประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
สวช. ได้จัดประชุมวิชาการวัคซีนสําหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานประชุมวิชาการวัคซีนสําหรับเภสัชกร
ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอัพเดทสถานะของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ให้กับเภสัชกรทั่วประเทศ โดยการสํารวจมีผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจจากการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการวัคซีนสําหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมทั้งสิ้น 136 ตัวอย่าง โดยเป็น
การสํารวจความพึงพอใจในภาพรวม และเป็นการสํารวจในแต่ละวัน สรุปผลการสํารวจได้ ดังนี้ 

 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 3.14 จ านวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบส ารวจ 
การประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 30 22.22 

หญิง 105 77.78 

รวม 135 100.00 
 

 จากตารางที่ 3.14 ผู้ตอบแบบสอบถามในหัวข้อนี้มีจํานวน 135 คน สรุปได้ว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามในการประชุมวิชาการวัคซีนสาํหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 และเป็นเพศชาย จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 
  

ตารางท่ี 3.15 จ านวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบส ารวจ 
การประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ํากว่า 25 ปี 3 2.22 
25 - 30 ปี 45 33.33 
31 - 40 ปี 45 33.33 
41 - 50 ปี 34 25.19 
50 ปีขึ้นไป 8 5.93 

รวม 135 100.00 
 

 จากตารางที่ 3.15 จากการสํารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามหัวข้ออายุจํานวน 135 คน 
ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 25 - 30 ปี และ 31 – 40 ปี จํานวนช่วงอายุละ 45 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 
รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 41- 50 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.19 มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจํานวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.93 และมีอายุต่ํากว่า 25 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3.16 จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาผู้ตอบแบบส ารวจ 
การประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 

 

 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากว่าปริญญาตร ี 3 2.27 

ปริญญาตร ี 81 61.36 

ปริญญาโท 37 28.03 

สูงกว่าปริญญาโท 11 8.33 

รวม 132 100.00 

จากตารางที่ 3.16 จากผู้ตอบแบบสอบถามหัวข้อระดับการศึกษาจํานวน 132 คน  
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 61.36 รองลงมาเป็นผู้มี
การศึกษาในระดับปริญญาโท โดยมี จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.03 ระดับสูงกว่าปริญญาโท 
จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และต่ํากว่าปริญญาตรี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27  

 

แผนภาพที่ 3.17 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละด้านของ 
การประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 
 

จากแผนภาพที่ 3.17 จะเห็นว่าผู้เข้าร่วมการประชุมมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม
มากกว่าระดับความคาดหวัง โดยมีความคาดหวังที่ระดับ 4.1530 ในขณะที่มีความพึงพอใจที่ระดับ 
4.2919 โดยมีความคาดหวังสูงสุดในด้านคุณภาพการให้บริการ ที่ระดับคะแนน 4.2707 รองลงมาเป็น
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการ และด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ซึ่งมี
คะแนนที่ระดับ 4.1579 4.0975 และ 4.0857 ตามลําดับ ในขณะที่มีความพึงพอใจสูงสุดในด้านคุณภาพ
การบริการ โดยมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนน 4.4925 รองลงมาเป็นด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการบริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีผลความพึงพอใจที่ระดับคะแนน 
4.3507  4.3019 และ 4.0226 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาในแนวดิ่งจากช่องว่าง (Gap) ความคาดหวัง
และความพึงพอใจจะเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะมีระดับความพึงพอใจสูงกว่าระดับความคาดหวัง ยกเว้น
ด้านสิ ่งอํานวยความสะดวก โดยผู ้เข้าร่วมงานให้ความเห็นว่า สวช. ควรมีเอกสารประกอบ ให้
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ผู้เข้าร่วมประชุมในวันงาน เนื่องจากเอกสารที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลด มีไม่ครบทุก section เช่น 
บาง section มีวิทยากร 3 ท่าน แต่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เพียงฉบับเดียว อีกทั้งผู้เข้าร่วมประชุม
เดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่สะดวกในการนําเอกสารติดตัวมาด้วย นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า
สถานที่จัดประชุมมีที่พักไม่เพียงพอกับผู้เข้าร่วมประชุม ทําให้ต้องหาที่พักที่อ่ืนทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้
รับความสะดวก 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละขั้นตอนการ
ให้บริการตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การแจ้งตอบกลับผู้เข้าร่วมประชุม และ
การจดังาน มีผลการสํารวจเป็นไปตามแผนภาพที่ 3.18 

แผนภาพที่ 3.18 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละข้ันตอนการบริการของ 
การประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 

 
จากแผนภาพที่ 3.18 จะเห็นว่าผู้ เข้าร่วมประชุมมีความคาดหวังสูงสุดในขั้นตอน

การจัดงาน โดยมีความคาดหวังที่ระดับคะแนน 4.2045 รองลงมาเป็นขั้นตอนการแจ้งตอบกลับผู้เข้าร่วม
ประชุม ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยมีผลคะแนนที่ระดับ 
4.0496 4.0448 และ 4.0226 ในขณะที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุดในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ 
มีคะแนนความพึงพอใจที่ระดับ 4.3185 รองลงมาเป็นขั้นตอนการจัดงาน ขั้นตอนการแจ้งตอบกลับ
ผู้เข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มีคะแนนความพึงพอใจที่ระดับ 4.3039 
4.3015 และ 4.2910 โดยเมื่อพิจารณาในแนวดิ่งจะเห็นว่าผู้เข้าประชุมมีระดับความพึงพอใจในทุก
ขั้นตอนสูงกว่าระดับความคาดหวัง รายละเอียดผลการสํารวจประเด็นสําคัญเป็นไปตามแผนภาพที่ 3.19 
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แผนภาพที่ 3.19 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในวันงาน 
ของการประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 
จากแผนภาพที่ 3.19 จะเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการใน

ระหว่างการจัดที่สูงกว่าระดับความคาดหวังเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านสื่อและเอกสารในการประชุมที่มี
คะแนนต่ํากว่าความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคัญ โดยผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในการจัดงานแต่ละวัน 
ดังนี้ 

การจัดงานประชุมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มีหัวข้อการสัมมนา 6 หัวข้อ ได้แก่ 

1. EPI Thailand: Role & Responsibility of Pharmacist 
2. What is vaccine? 
3. The ten EPI vaccines 
4. Current EPI Program 
5. Rabies vaccine & antitoxin 
6. Vaccine/antitoxin supply & logistics in 2018 

การสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 131 คน
พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่ 4.2231 โดยมีความพึงพอใจ
สูงกว่าความคาดหวังซึ่งอยู่ที่ระดับ 4.0961 โดยมีผลการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวัง ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 3.20 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในวันงานของ 
การประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 

 
จากผลการสํารวจจะเห็นได้ว่าประเด็นที่ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจต่ํากว่าความ

คาดหวังได้แก่ เอกสารหรือสื่อที่นําเสนอ โดยผู้เข้าอบรมให้ความเห็นว่า สวช. ไม่ได้มีการแจกเอกสาร
ให้กับผู้ร่วมประชุม แต่เป็นการให้ดาวน์โหลดจาก QR code ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่ทราบล่วงหน้า 
และบางท่านต้องเดินทางจากต่างจังหวัดทําให้ไม่สะดวกในการนําเอกสารมาด้วย  ซึ่งทําให้ติดตาม
รายละเอียดจากการบรรยายของวิทยากรได้ยาก อีกทั้งผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่าด้วยหัวข้อการ
บรรยายที่มีจํานวนมากและน่าสนใจแตร่ะยะเวลามีจํากดัทําให้วิทยากรต้องเร่งรีบในการบรรยาย ไม่มีเวลา
เพียงพอให้ซักถาม นอกจากนั้นการประชุมในครั้งนี้เป็นการอัพเดทความรู้ใหม่ให้กับเภสัชกร การที่
วิทยากรใช้คําย่อทําให้ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าใจ  ทั้งนี้การบรรยายในหัวข้อ Rabies vaccine & 
antitoxin ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าควรมีงานวิจัยเปรียบเทียบของแต่ละบริษัทถึงความเทียบเคียง
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการบรรยายให้ความรู้สึกว่าโจมตีบริษัท rabies vaccine อ่ืน 

การจัดงานประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 มีหัวข้อการสัมมนา 8 หัวข้อ ได้แก่ 

1. When cold chain breakdown 
2. Optional and new vaccines 
3. ADR & AEFI 
4. Frequent asked questions 

การสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 122 คน
พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่ 4.2409 โดยสูงกว่าความคาดหวัง
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 4.1323 โดยมีผลการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวัง ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 3.21 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจในวันงานของ 
การประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 
จากผลการสํารวจจะเห็นได้ว่าประเด็นที่ผู้ เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจต่ํ ากว่า 

ความคาดหวังได้แก่ เอกสารหรือสื่อที่นําเสนอ โดยผู้เข้าอบรมให้ความเห็นว่า สวช. ควรมีเอกสาร
ประกอบการบรรยายในแต่ละหัวข้อ หรือสื่อ PPT ที่ใช้ในการนําเสนอของวิทยากรเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถเข้าใจในสิ่งที่วิทยากรนําเสนอและจดตามได้ นอกจากนั้น ยังมีความเห็นเพิ่มเติมในหัวข้อ 
“When cold chain breakdown” ผู้เข้าร่วมประชุมมองว่าวิทยากรบรรยายเนื้อหาซ้ําซ้อนกับ
วิทยากรท่านอื่น นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า ในหัวข้อ “Frequent asked questions” 
วิทยากรตอบข้อซักถามได้ดีมาก ทาง สวช. ควรมีการเผยแพร่ข้อคําถามและคําตอบของวิทยากรลงใน
เว็บไซต์ด้วย 

ทั้งนี้ เมื่อนําผลการสํารวจการให้บริการแสดงในรูปแบบ Quandrant Analysis เพ่ือให้
เห็นภาพระดับความสําคัญและความพึงพอใจในภาพรวม แสดงได้ตามแผนภาพที่ 3.22 
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แผนภาพที่ 3.22 Quandrant Analysis ความคาดหวังและความพึงพอใจของ 
การประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 

จากแผนภาพที่ 3.22 จะเห็นว่าประเด็นการให้บริการส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่า
พอใจในโทนสีเขียว ซึ่ง สวช. ต้องรักษาระดับการให้บริการไว้ อย่างไรก็ตามจะเห็นว่า  มีประเด็นของสื่อ
เอกสารที่ผู้เข้าร่วมงานมีความคาดหวังสูงแต่มีความพึงพอใจต่ํา ซึ่ง สวช. ต้องพิจารณาปรับปรุง และจาก
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของ สวช. ดังนี้ 

 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของการประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้าน

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
จากการสํารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนสําหรับเภสัชกรด้านการ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พบว่าโดยส่วนใหญ่มีความประทับใจต่อ สวช. ในด้านการทํางานเชิงรุกโดยการจัด
งานประชุมเพ่ืออัพเดทข้อมูลด้านวัคซีนให้กับเภสัชกร การจัดงานที่น่าสนใจ มีบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุก
พร้อมได้ความรู้ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร้วมการประชุมอย่างเปิดกว้าง ความรู้ความสามารถของ
วิทยากร เนื้อหาการประชุมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทเภสัชกรโดยตรง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ สวช. ที่มี
ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจต่อการให้บริการ (Service Mind) แต่ทั้งนี้เห็นว่า สวช. ควรพัฒนา
ปรับปรุงการบริการในประเด็น ดังนี้ 
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- ผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ต้องการให้มีการแจกเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันงานด้วย เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้มีการแจกไฟล์เอกสารให้
ดาวน์โหลดเป็น QR code และผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ไม่ทราบล่วงหน้าทําให้ไม่มีเอกสาร
สําหรับฟังประชุมและจดบันทึกหัวข้อที่สนใจ อีกท้ังไฟล์ QR code ที่แจกให้สําหรับดาวน์โหลด
มีเนื้อหาไม่ครบตามการบรรยายของวิทยากร 

- ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ต้องการให้จัดประชุม 3 วัน โดยวันสุดท้ายควรเป็นภาคปฏิบัติ โดย
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน 

- ด้วย สวช. จัดกําหนดการค่อนข้างแน่น และวิทยากรแต่ละท่านเตรียมเนื้อหาการบรรยายให้
ความรู้มาก ดังนั้นการบรรยายก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว และไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้
ซักถามในหัวข้อที่สนใจ สวช. จึงอาจพิจารณาทบทวนการกําหนดโปรแกรมกับเนื้อหาให้มี
ความเหมาะสมกับระยะเวลา 

- สถานที่จัดประชุมมีที่พักไม่เพียงพอกับจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ทําให้ผู้เข้าร่วมประชุม
บางส่วนได้รับความไม่สะดวก 

- การจัดงานประชุมในครั้งนี้จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมรู้สึกว่าเดินทางลําบาก 
หากสามารถจัดที่กรุงเทพมหานครจะสะดวกมากยิ่งขึ้น 
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3.2.3 การส่งเสริมและพั นาด้านวัคซีนในโครงการส าคัญ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวช. ได้ผลักดันการพัฒนาด้านวัคซีนและได้สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ การพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง การสนับสนุนการวิจัยและ
ผลิตวัคซีนเป้าหมาย และการสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ โดยมี
ผู้ให้ความคิดเห็นเชิงลึกจํานวน 27 คน เป็นผู้ร่วมดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง 
จํานวน 5 ราย ผู้ร่วมดําเนินโครงการการวิจัยและผลิตวัคซีนเป้าหมาย จํานวน 16 ราย และผู้ร่วมดําเนิน
โครงการการสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ จํานวน 6 ราย 

 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 3.17 จ านวนและร้อยละของเพศผู้ตอบแบบส ารวจ  
การส่งเสริมและพั นาด้านวัคซีนในโครงการส าคัญ 

 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 18 66.67 

หญิง 9 33.33 

รวม 27 100.00 
 

 จากตารางที่ 3.17 ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ร่วมดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านวัคซีนในโครงการสําคัญ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และเป็นเพศหญิง 
จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามลําดับ  

ตารางท่ี 3.18 จ านวนและร้อยละของอายุผู้ตอบแบบส ารวจ  
การส่งเสริมและพั นาด้านวัคซีนในโครงการส าคัญ 

 
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

31-40 ปี 2 7.41 

41-50 ปี 5 18.52 

50 ปีขึ้นไป 20 74.07 

รวม 27 100.00 
 

 จากตารางที่ 3.18 พบว่าผู้ให้ข้อมูลหรือตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 74.07 อายุ 41-50 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52 และอายุ 31-40 ปี 
จํานวน 2 คน คิดเป็น 7.41 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 3.19 จ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาผู้ตอบแบบส ารวจ 
การส่งเสริมและพั นาด้านวัคซีนในโครงการส าคัญ 

 
 

 

 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 2 7.41 

ปริญญาโท 7 25.93 

สูงกว่าปริญญาโท 18 66.67 

รวม 27 100.00 

จากตารางที่ 3.19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาโท 
จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ระดับปริญญาโท จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 และระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ตามลําดับ  

 
 ข้อมูลผลการส ารวจ 

จากผลการสํารวจพบว่าผู้เข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับ สวช. เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านวัคซีนในโครงการสําคัญ มีความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละด้านการบริการ ดังแสดงตาม
แผนภาพที่ 3.23 

แผนภาพที่ 3.23 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละด้านของ 
การส่งเสริมและพั นาด้านวัคซีนในโครงการส าคัญ 

 
จากแผนภาพจะเห็นว่าผู้เข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับ สวช. เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา

ด้านวัคซีนในโครงการสําคัญมีความพึงพอใจต่ํากว่าความคาดหวัง ในด้านนโยบายและแนวทางหรือ
กระบวนการทํางานของ สวช. ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่านโยบายการดําเนินงานของ สวช. ยังไม่มี
ความชัดเจน ผู้อยู่ในวงการวัคซีนมองว่า สวช. ยังมีบทบาทที่เล็กกว่าที่ควรจะเป็นอยู่มาก 

ปริญญาตรี
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โดยเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม มีผลการสํารวจดังนี้ 

แผนภาพที่ 3.24 ผลการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจแต่ละกลุ่มเป้าหมายของ 
การส่งเสริมและพั นาด้านวัคซีนในโครงการส าคัญ 

 

จากแผนภาพจะเห็นว่าผู้เข้าร่วมการส่งเสริมและพัฒนาด้านวัคซีนในโครงการสําคัญมี
ความคาดหวังต่อ สวช. ในทุกโครงการที่ระดับมากถึงมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการสํารวจความพึง
พอใจจะเห็นว่ามีความพึงพอใจต่ํากว่าความคาดหวังทุกโครงการ โดยโครงการที่มีความพึงพอใจต่ํากว่า
ความคาดหวังสูงที่สุดคือการสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ 

เมื่อนําผลการสํารวจการให้บริการทางวิชาการ ในการส่งเสริมหลักสูตรสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคแสดงในรูปแบบ Quandran Analysis เพ่ือให้เห็นภาพระดับความสําคัญและความพึงพอใจ
ในภาพรวม แสดงได้ตามแผนภาพที่ 3.25 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
หน้า | 50 

แผนภาพที่ 3.25 Quandrant Analysis ความคาดหวังและความพึงพอใจของ 
การส่งเสริมและพั นาด้านวัคซีนในโครงการส าคัญ 

 
จากแผนภาพที่ 3.24 จะเห็นว่าประเด็นการให้บริการส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่ ดีใน

โซนสีเขียว แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการดําเนินงานด้านนโยบายและแนวทางหรือกระบวนการทํางานของ 
สวช. การดําเนินงานด้านคุณภาพการให้บริการ และโครงการการสนับสนุนการวิจัยและผลิตวัคซีน
เป้าหมาย นั้นแม้อยู่ในโซนสีเขียวแต่ก็ค่อนไปทางสีแดงและอยู่ในระดับต่ํากว่าความพึงพอใจในภาพรวม 
ซึ่งหมายถึง สวช. ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน และจากการสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ รวมทั้ง
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับ สวช. เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
วัคซีนในโครงการสําคัญมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการทํางานของ สวช. ดังนี้ 
 

 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ เข้าร่วมการส่งเสริมและพั นาด้านวัคซีน           
ในโครงการส าคัญ 
จากผลการสํารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการส่งเสริมและพัฒนาด้านวัคซีนในโครงการสําคัญพบว่า

ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมและพัฒนาด้านวัคซีนในโครงการสําคัญส่วนใหญ่มีความประทับใจต่อเจ้าหน้าที่ของ 
สวช. เป็นอย่างมาก ทั้งมีความกระตือร้น และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมองว่า สวช. มีนโยบาย
การขับเคลื่อนด้านวัคซีน มีการสร้างเครือข่าย และกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานที่ชัดเจน แต่ยัง
พบว่า สวช. ยังขาดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่โครงการต่างๆไม่สําเร็จตามเป้าหมายที่วาง
เอาไว้ นอกจากนั้นยังมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมและพัฒนาด้านวัคซีนใน
โครงการสําคัญที่ต้องการให้ สวช. พัฒนาปรับปรุงในประเด็น ดังนี้ 
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 การพั นาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง 
1. สวช. เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้หน่วยงานและสถาบันของประเทศสามารถ

พัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง เนื่องจากการพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนใน
สัตว์ทดลองของประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ดังนั้น สวช. ควรมีกลยุทธ์ในการ
สนับสนุนห้องปฏิบัติการทดสอบ ตลอดจนแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านการ
พัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองที่ประเทศไทยยังขาดประสบการณ์จริงในการ
ดําเนินงานให้เป็นรูปธรรม 

2. นักวิจัยบางท่านเห็นว่าการดําเนินงานของ สวช. ในหลายๆส่วนยังมีข้อจํากัด โดยเฉพาะ
การพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองที่ผู้บริหารระดับรัฐบาลยังขาดความเข้าใจ
และไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และข้อจํากัดด้านงบประมาณ ซึ่งมีความจําเป็นที่ 
สวช. ต้องผลักดันให้ประสบความสําเร็จ เพ่ือให้การผลิตและการพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศไทยมีศักยภาพที่สามารถพ่ึงตนเองได้ ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ 

3. การดําเนินงานด้านการพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองจําเป็นต้องใช้
งบประมาณสนับสนุนอย่างมากในการลงทุน เช่น สถานที่ และพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้
เกิดความเชี่ยวชาญ หรือจัดจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญเพ่ิมเติมหากเกิดการขาดแคลน เป็นต้น 
ดังนั้นงบประมาณที่เพียงพอจึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้โครงการประสบความสําเร็จได้
อย่างราบรื่น 
 

 การสนับสนุนการวิจัยและผลิตวัคซีนเป้าหมาย 
1. ผู้ที่อยู่ในวงการวัคซีนมองว่า สวช. ยังมีบทบาทท่ีเล็กมากไปกว่าที่ควรจะเป็น ควรปรับปรุง

ให้มีบทบาทเป็นอย่าง International Vaccine Institute (IVI) ซึ่ง สวช. ยังติดบทบาท
ในการเป็นตัวกลางในการประสานงานอยู่มากทําให้ทิศทางการพัฒนาวัคซีนในประเทศยัง
ไม่ชัดเจน 

2. สวช. ควรเป็นหน่วยงานที่ผลักดันให้เกิดความมั่นคงทางด้านวัคซีนของประเทศ เช่น การ
ผลักดันให้มีโรงงานผลิตวัคซีนเองภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งอาจต้องประสานกับ
ภาคเอกชนที่มีความพร้อม หรือองค์การเภสัชกรรมโดยเฉพาะการประสานแบ่งงานกับ
องค์การเภสัชที่ยังขาดความชัดเจนว่าใครจะเป็นคนผลักดันนโยบายหรือใครจะมีบทบาท
เป็นผู้ปฏิบัติ 

3. สวช. ควรสนับสนุนการวิจัยให้กับภาคเอกชนที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ และ
บุคลากร ซึ่งสามารถนํางานวิจัยไปต่อยอดได้ตั ้งแต่ต้นน้ําไปยังปลายน้ํา ในขณะที่
สถาบันการศึกษาทําได้เพียงการผลิตงานวิจัยในรูปแบบต้นน้ํา จึงควรเปิดโอกาสให้
เอกชน เข้ามาทําในส่วนตรงนี้แทน 

4. สวช. มีการให้งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยมากเกินไป ซึ่งบางโครงการไม่มีความ
จําเป็น ดังนั้น สวช. ควรพิจารณาให้งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยวัคซีนที่มีความ
เป็นไปได้ที่จะสําเร็จและมีความจําเป็นของประเทศ และควรจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการที่ควรได้รับงบประมาณในการสนับสนุน 
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5. สวช. มีความพยายามที่จะผลักดันการผลิตวัคซีนให้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม แต่เนื่องจาก 
สวช. ดําเนินโครงการงานวิจัยหลายตัวไปพร้อมๆกัน ทําให้งานวิจัยที่ได้มีการกระจายตัว
มากเกินไปซึ่ ง ไม่ เหมาะสมกับการวิจัยพัฒนาเ พ่ือภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก
ภาคอุตสาหกรรมควรเป็นงานวิจัยที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 

6. โครงการวิจัยด้านวัคซีนจําเป็นต้องใช้ทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นงบประมาณก้อนใหญ่
เนื่องจากต้องมีการลงทุนในเครื่องจักรที่มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง หากยังทํางวานภายใต้
งบประมาณที่รัฐอนุมัติอาจทําให้เสียโอกาสหลายอย่าง เนื่องจากการตัดสินใจลงทุนช้า 
ส่งผลให้การพัฒนาหรือการผลิตล่าช้าตามไปด้วย ดังนั้น สวช. ควรดําเนินการตาม
แบบอย่างของต่างประเทศที่มีการเสนอของบประมาณเป็นวงเงินรวม (Block Grants) 
ซึ่งจะทําให้การขับเคลื่อนด้านวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

7. สวช. ควรเร่งผลักดันให้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนประกาศออกมาโดยเร็ว ซึ่ง
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนมีความสําคัญที่จะทําให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม
ดําเนินการและเห็นความสําคัญด้านวัคซีน จะทําให้การดําเนินงานด้านวัคซีนประสบ
ผลสําเร็จตามเป้าหมาย ในหลายประเทศที่ประสบผลสําเร็จหรือกําลังพัฒนาด้านวัคซีน
จะมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมดําเนินงานเสมอ เนื่องจากบริษัทเอกชนไม่สนใจลงทุนใน
วัคซีน เพราะค่าตอบแทนของวัคซีนอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าการผลิตยา 

8. สวช. ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการดําเนินงานร่วมกับองค์การเภสัชกรรม 
โดยการจัดหาและจัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อให้การดําเนินงานด้าน
วัคซีนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน เนื่องจากบุคลากรในประเทศยังมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านวัคซีนน้อยมาก หรืออยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างจํากัด 

9. เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรด้านวัคซีนในประเทศ สวช. ควรมีการสร้างเครือข่ายโดย
การดึงตัวบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการวัคซีนที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาร่วมดําเนินงาน 
โดยสามารถพิจารณาบุคลากรจากอินเดียเข้ามาร่วมงานเนื่องจากมีต้นทุนการจ้างงาน
ค่อนข้างต่ําและนักวิชาการอินเดียค่อนข้างเชี่ยวชาญด้านวัคซีน 

10. สวช. มีบุคลากรระดับบริหารที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวที่ดี แต่บุคลากรระดับ
ปฏิบัติงานยังขาดความรู้และประสบการณ์ด้านวัคซีน สวช. จึงควรมีนโยบายรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพ่ือให้สามารถทดแทนบุคลากรรุ่น
อาวุโสที่จะเกษียณอายุ 

 
 การสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ 

1. สวช. ควรมีการเชิญผู้เขี่ยวชาญด้านวัคซีนที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงาน เพ่ือให้ได้
มุมมองในมิติใหม่ๆ หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เป็นภาคเอกชนจะทําให้ได้มุมมองในมิติ
ของผู้ใช้วัคซีนซึ่งจะทําให้ทราบถึงความต้องการการใช้วัคซีนที่แท้จริง 

2. สวช. ควรมองภาพการใช้วัคซีนในระยะยาว เช่น การใช้วัคซีนของประเทศในระยะเวลา 
10 ปีข้างหน้า ว่าทิศทางการใช้วัคซีนจะเป็นไปในทิศทางใด และไปติดต่อประสานงาน
กับผู้ผลิตวัคซีนให้เตรียมการผลิตภายใน 3-5 ปี ข้างหน้าเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ตามแผนระยะยาวของ สวช. 
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3. ปัจจุบันมีปัญหาวัคซีนบางชนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจาก
ความต้องการมีมาก แต่ด้วยวัคซีนที่มีการนําเข้าจากต่างประเทศมีราคาที่สูงทําให้ผู้
ต้องการใช้วัคซีนไม่สามารถเข้าถึงได้ ทาง สวช. ควรมีการวางแผนนโยบายการใช้วัคซีน
ของประเทศ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึง 

4. สวช. ไม่ควรทํางานที่ซ้ําซ้อนกับองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวัคซีน หรืองานที่เป็นงาน
ประจํา (Routine) แต่ควรเป็นผู้ผลักดันด้านวัคซีนให้เกิดการพัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่  
ซึ่งในปัจจุบันยังมีหน่วยงานที่ทํางานซ้ําซ้อนกันกับทาง สวช. ทําให้การพัฒนาด้านวัคซีน
ของประเทศยังล่าช้าและไม่เป็นระบบ  

5. ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศเป็นเรื่องใหม่ สวช. ควรดําเนินงานด้านการพัฒนา
วัคซีนที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากกว่าที่เป็นอยู่ ควรมีกําหนดการสําคัญของโครงการ 
(Milestone) ที่แน่ชัด เ พ่ือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการ
ดําเนินงานของสถาบันว่าตอนนี้การดําเนินงานด้านพัฒนาวัคซีนของ สวช. ได้เริ่มต้นและ
ดําเนินการถึงจุดใดแล้ว 

6. ปัจจุบันประเทศไทยยังต้องพ่ึงพาการผลิตและพัฒนาวัคซีนจากต่างประเทศในสัดส่วนที่
สูง แต่ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของประเทศยังมีข้อจํากัด ตลอดจนโรคท้องถิ่นของ
ประเทศและภูมิภาคที่ยังต้องอาศัยองค์ความรู้ในการคิดค้นและการพัฒนาวัคซีนอีกมาก 
สวช. ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นและชัดเจนด้านวัคซีนของประเทศ  
มีความจําเป็นที่ต้องทํางานในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานและสถาบันในประเทศไทยให้
มากขึ้น เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนสามารถแข่งขัน
กับต่างประเทศได้ 

7. สวช. ควรมีการจัดลําดับความสําคัญด้านวัคซีนว่าวัคซีนตัวใดมีโอกาสเสี่ยงต่อภูมิคุ้มกัน
ของประเทศก็ควรต้องดําเนินงานวิจัยในวัคซีนตัวนั้นก่อน 

8. สวช. ควรมีการผลักดันให้เกิด Vaccine Security (ความมั่นคงด้านวัคซีน) ออกมาอย่าง
เป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประเทศ 

นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมการส่งเสริมและพัฒนาด้านวัคซีนในโครงการสําคัญทุกท่านยังมีความ
คาดหวังว่า สวช. จะสามารถผลักดันให้รัฐบาลของประเทศเห็นความสําคัญของงานวิจัยด้านวัคซีน และ
สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและผลิตวัคซีน เพ่ือการพัฒนาวัคซีนของประเทศให้สามารถพ่ึงพาตนเอง 
และมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้  รวมถึงการเร่งพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนทั้งภายในและ
ภายนอก สวช. ให้มีจํานวนและความเชี่ยวชาญด้านวัคซีนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากจํานวนบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนในประเทศไทยมีน้อย ทําให้การวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนสามารถทําได้ในวงจํากัด 
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4.1 สรุปข้อเสนอแนะเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพั นาปรับปรุงการให้บริการ 
  จากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ มีทั้งข้อเสนอแนะที่ สวช. สามารถนําไปสู่
การพัฒนาปรับปรุง และมีข้อเสนอแนะที่เป็นความคาดหวัง และข้อเสนอแนะที่อาจอยู่นอกเหนือขอบเขต
ภารกิจของ สวช. ซึ่ง สวช. จะต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับบริการ สรุปได้ดังนี้ 

4.1.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพั นาปรับปรุงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวัคซีน 
- สวช. ควรมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยล่วงหน้า

อย่างน้อย 3 เดือน เพ่ือให้หน่วยงานได้มีเวลาส่งหนังสือเวียนให้นักวิจัยทราบ และนักวิจัย
มีเวลาในการเตรียมตัวขอรับทุนวิจัย 

- สวช. ควรมีการตั้งเป้าหมายในการให้ทุนวิจัยอย่างชัดเจนว่าต้องการเห็นและวัดผล
สัมฤทธิ์อย่างไร ภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด เพื่อทาง สวช. จะได้นําเอางานวิจัยที่
ให้ทุนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง 

- สวช. ควรมีการสนับสนุนการให้ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพราะการศึกษาวิจัยด้านวัคซีนใน
บางประเด็นอาจจะไม่สามารถสรุปผลหรือเห็นผลสัมฤทธิ์ได้ภายเวลาใน 1 ปี  

- สวช. ควรพิจารณาสัดส่วนการชําระเงินทุนสําหรับงานวิจัยให้เหมาะสม เช่น งานวิจัย
มักจะมีการใช้ค่าใช้จ่ายมากในงวดแรกเพ่ือจัดหาสารเคม/ีอุปกรณ์ เป็นต้น  

- สวช. ควรจัดทํา TOR โครงการทุนวิจัยที ่ต้องการสนับสนุนเพื่อให้นักวิจัยทราบ
เป้าหมายและข้อกําหนดของ สวช. โดยละเอียดก่อนเริ่มสมัครขอรับทุนวิจัย  

- สวช. ควรมีการเชิญคณะกรรมการพิจารณาทุนให้เข้าร่วมประชุมในเวทีพิจารณา
โครงการวิจัย เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาทุนมีแนวคิดไปทางเดียวกันกับผู้พิจารณา
โครงการวิจัยและนักวิจัย 

- กระบวนการให้ทุนวิจัยนับจากวันที่ประกาศได้รับทุนจนถึงการเซ็นสัญญามีความล่าช้า
เป็นอย่างมากส่งลให้นักวิจัยดําเนินงานวิจัยล่าช้าออกไปด้วย สวช. ควรปรับปรุง
กระบวนการร่างสัญญาให้กระชับและรวดเร็วขึ้น 

- สวช. ควรมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างบูรณาการ กล่าวคือ มีการจัดทําระบบ
แบบฟอร์มเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู ้ที ่ได้ร ับทุนวิจัย เข้ามารายงานผล และ
กําหนดระยะเวลาการรายงานผลอย่างชัดเจน เช่น รายงานผลทุก 3 เดือน หรือ
ตามความเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานภายในสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้ เป็นการลด
ปัญหาการทวงถามเอกสารซ้ําซ้อนจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคนละหน่วยงานกัน 

 

 

 

บทท่ี 4 
กรอบแนวทางในการพั นาปรับปรุงการให้บริการ 
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4.1.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพั นาปรับปรุงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 หลักสูตร Tangential Flow Filtration Application for vaccine Research and 

Manufacturing 
- ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการจัดอบรมอัดแน่นมากเกินไป สวช. จึงควรจัด

โปรแกรมการอบรมให้เหมาะสมกับระยะเวลา รวมถึงวิทยากรบรรยายเร็วเกินไปจาก
ระยะเวลาที่กระชั้นชิด ทําให้ตกหล่นในบางหัวข้อการบรรยาย  

- สวช. ควรปรับปรุงเอกสารการอบรมให้สามารถค้นหาหัวข้อบรรยายง่าย และเนื้อหา
ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารการอบรมไม่เรียงตามหัวข้อการบรรยาย ทําให้ผู้เข้ารับการ
อบรมค้นหาหัวข้อตามวิทยากรบรรยายไม่ทัน 

- สวช. ควรระมัดระวังการนําเสนอสินค้า เพ่ือหวังผลทางธุรกิจมากกว่าด้านวิชาการของ
วิทยากร 

 หลักสูตร Culture technique and upstream technology for vaccine 
- ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการจัดอบรมอัดแน่นมากเกินไป สวช. จึงควรจัด

โปรแกรมการอบรมให้เหมาะสมกับระยะเวลา รวมถึงวิทยากรบรรยายเร็วเกินไปจาก
ระยะเวลาที่กระชั้นชิด ทําให้ตกหล่นในบางหัวข้อการบรรยาย  

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่าเนื้อหาส่วนของ Merck มากเกินไป ควรมีเวลาให้
วิทยากรไทยได้บรรยายเพิ่มมากข้ึน 

- สวช. ควรส่งเอกสารการบรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรมล่วงหน้า เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับชีววัตถุท่ีไม่ใช่ผู้ผลิต และผู้วิเคราะห์อีกมากที่ขาดความเข้าใจ 

 

4.1.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพั นาปรับปรุงการอบรมหลักสูตรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
- ผู้เข้ารับการอบรมหลายท่านไม่ทราบข่าวสารการอบรม เนื่องจากไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ

ทางเว็บไซต์ สวช. จึงควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ โดยการส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์ของสถาบันมากขึ้น 

- การอบรมในวันสุดท้ายควรจัดเนื้อหาให้มีความกระชับและรวดเร็ว เนื่องจากผู้เข้ารับการ
อบรมจําเป็นต้องเดินทางกลับต่างจังหวัด การเดินทางไปยังสนามบินต้องเผื่อเวลาหลาย
ชั่วโมง 

- สวช. ควรจัดทําเอกสารประกอบการอบรมที่มีตัวหนังสือสีเข้มสามารถมองเห็นได้
ง่าย เนื่องจากเอกสารประกอบการอบรมมีสีอ่อนเกินไปเมื่อปริ้น Hand out รวมถึง
การฉายขึ้นจอ Projector ทําให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นไม่ชัดเจน  

- ควรมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาการบรรยาย เนื่องจากระยะเวลาในการ
บรรยายบางหัวข้อให้ระยะเวลากับวิทยากรน้อยเกินไป ทําให้วิทยากรต้องรีบเร่งในการ
บรรยาย ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทําความเข้าใจกับเนื้อหาไม่ทัน 

- สวช. ควรประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการอบรมให้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากผู้เข้ารับการ
อบรมที่อยู่ต่างจังหวัดจําเป็นต้องมีการเตรียมตัวในการจองตั๋วการเดินทาง 
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- สวช. ควรขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
เพราะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมีจํานวนมากและต้องให้บริการวัคซีน ซึ่งมีความ
จําเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่สุด 

 

4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพั นาปรับปรุงการประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัช
กรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

- ควรมีการแจกเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันงาน 
เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้มีการแจกไฟล์เอกสารให้ดาวน์โหลดเป็น QR code 
และผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ไม่ทราบล่วงหน้าทําให้ไม่มีเอกสารสําหรับฟังประชุมและ
จดบันทึกหัวข้อที่สนใจ อีกท้ังไฟล์ QR code ที่แจกให้สําหรับดาวน์โหลดมีเนื้อหาไม่ครบ
ตามการบรรยายของวิทยากร 

- การจัดงานประชุมในครั้งนี้จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้สึกว่า
เดินทางลําบาก รวมถึงสถานที่จัดประชุมมีที่พักไม่เพียงพอกับจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 
ทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนได้รับความไม่สะดวก หากสามารถจัดที่กรุงเทพมหานคร
จะสะดวกมากยิ่งขึ้น 

- ควรพิจารณาทบทวนการกําหนดโปรแกรมกับเนื ้อหาให้มีความเหมาะสม กับ
ระยะเวลา เนื่องด้วยระยะเวลาที่จํากัด วิทยากรแต่ละท่านเตรียมเนื้อหาการบรรยายให้
ความรู้มาก ดังนั้นการบรรยายจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว และไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
งานได้ซักถามในหัวข้อที่สนใจ 

- ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ต้องการให้จัดประชุม 3 วัน โดยวันสุดท้ายควรเป็นภาคปฏิบัติ 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน 

 

4.1.5 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพั นาปรับปรุงการส่งเสริมและพั นาด้านวัคซีนใน
โครงการส าคัญ 

 การพั นาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง 
- การพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองของประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ดังนั้น 

สวช. ควรมีกลยุทธ์ในการสนับสนุนห้องปฏิบัติการทดสอบ ตลอดจนแผนการพัฒนา
บุคลากรที่มีความรู้ด้านการพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองที่ประเทศไทยยังขาด
ประสบการณ์จริงในการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรม 

- สวช. เป็นหน่วยงานหลักที่จะสามารถผลักดันให้ผู้บริหารระดับรัฐบาลเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองของประเทศไทย ซึ่งมีความจําเป็นที่ต้อง
ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน ดังนั้น สวช. จึงควรเร่งผลักดันให้รัฐบาลเห็นความสําคัญ 
เพ่ือให้การผลิตและการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยมีศักยภาพที่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ 

- การดําเนินงานด้านการพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองจําเป็นต้องใช้งบประมาณ
สนับสนุนอย่างมากในการลงทุน เช่น สถานที่ และพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดความ
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เชี่ยวชาญ หรือจัดจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญเพ่ิมเติมหากเกิดการขาดแคลน เป็นต้น ดังนั้น
งบประมาณที่เพียงพอจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้โครงการประสบความสําเร็จได้อย่าง
ราบรื่น 
 

 การสนับสนุนการวิจัยและผลิตวัคซีนเป้าหมาย 
- ผู้ที่อยู่ในวงการวัคซีนมองว่า สวช. สามารถมีบทบาทเป็นอย่าง International Vaccine 

Institute (IVI) ได ้ซ่ึงปัจจุบัน สวช. ยังติดบทบาทในการเป็นตัวกลางในการประสานงาน
อยู่มาก หาก สวช. สามารถพัฒนาบทบาทให้ใหญ่ขึ้นจะทําให้ทิศทางการพัฒนาวัคซีนใน
ประเทศมีความชัดเจน 

- สวช. ควรเป็นหน่วยงานที่ผลักดันให้เกิดความมั่นคงทางด้านวัคซีนของประเทศ เช่น การ
ผลักดันให้มีโรงงานผลิตวัคซีนเองภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งอาจต้องประสานกับ
ภาคเอกชนที่มีความพร้อม หรือองค์การเภสัชกรรม โดยเฉพาะการประสานแบ่งงานกับ
องค์การเภสัชที่ยังขาดความชัดเจนว่าใครจะเป็นคนผลักดันนโยบายหรือใครจะมีบทบาท
เป็นผู้ปฏิบัติ 

- สวช. ควรสนับสนุนการวิจัยให้กับภาคเอกชนที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ และ
บุคลากร ซึ่งสามารถนํางานวิจัยไปต่อยอดได้ตั ้งแต่ต้นน้ําไปยังปลายน้ํา ในขณะที่
สถาบันการศึกษาทําได้เพียงการผลิตงานวิจัยในรูปแบบต้นน้ํา จึ งควรเปิดโอกาสให้
เอกชน เข้ามาทําในส่วนตรงนี้แทน 

- สวช. ควรผลักดันในการแก้ไขโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยต้นแบบวัคซีน  ซึ่งยังไม่มี
สถานที่ในการเก็บวัคซีนต้นแบบที่มีคุณภาพ จึงควรผลักดันให้เกิดสถานที่เก็บส่วนกลาง 
ในการเก็บเซลล์ไวรัส สําหรับใช้ผลิตวัคซีนในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน สวช. พยายามผลักดัน
เครือข่ายให้มีการกระจายกันเก็บแต่ยังไม่สําเร็จ 

- สวช. มีการให้งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยมากเกินไป ควรพิจารณาให้งบประมาณ
สนับสนุนโครงการวิจัยวัคซีนที่มีความเป็นไปได้ที่จะสําเร็จและจําเป็นต่อประเทศ อีกทั้ง 
สวช. มีความพยายามที่จะผลักดันการผลิตวัคซีนให้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม การดําเนิน
โครงการงานวิจัยหลายตัวไปพร้อมๆกัน ทําให้งานวิจัยที่ได้มีการกระจายตัวมากเกินไปซึ่ง
ไม่เหมาะสมกับการวิจัยพัฒนาเพ่ือภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมควรเป็น
งานวิจัยที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 

- โครงการวิจัยด้านวัคซีนจําเป็นต้องใช้ทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นงบประมาณก้อนใหญ่ 
สวช. ควรดําเนินการตามแบบอย่างของต่างประเทศที่มีการเสนอของบประมาณเป็น
วงเงินรวม (Block Grants) ซึ่งจะทําให้การขับเคลื่อนด้านวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

- สวช. ควรเร่งผลักดันให้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนประกาศออกมาโดยเร็ว 
ซึ่งจะทําให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมดําเนินการและเห็นความสําคัญด้านวัคซีน ทําให้การ
ดําเนินงานด้านวัคซีนประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย  

- เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรด้านวัคซีนในประเทศ สวช. ควรดึงตัวบุคลากรที่
เชี่ยวชาญด้านวิชาการวัคซีนที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาร่วมดําเนินงาน โดยสามารถ
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พิจารณาบุคลากรจากอินเดียเข้ามาร่วมงานเนื่องจากมีต้นทุนการจ้างงานค่อนข้างต่ําและ
นักวิชาการอินเดียค่อนข้างเชี่ยวชาญด้านวัคซีน 

- สวช. ควรเร่งพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้มีจํานวนและ
ความเชี่ยวชาญด้านวัคซีนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากจํานวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนใน
ประเทศไทยมีน้อย ทําให้การวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนสามารถทําได้ในวงจํากัด 
 

 การสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ 
- สวช. ควรมีการเชิญผู้เขี่ยวชาญด้านวัคซีนที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงาน เพ่ือให้ได้

มุมมองในมิติใหม่ๆ หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เป็นภาคเอกชนจะทําให้ได้มุมมองในมิติ
ของผู้ใช้วัคซีนซึ่งจะทําให้ทราบถึงความต้องการการใช้วัคซีนที่แท้จริง 

- สวช. ควรมองภาพการใช้วัคซีนในระยะยาวว่าทิศทางการใช้วัคซีนจะเป็นไปในทิศทางใด 
รวมถึงควรมีการวางแผนนโยบายการใช้วัคซีนของประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน โดยคํานึงถึงงบประมาณไปพร้อมกันด้วย 

- ปัจจุบันงานด้านวัคซีนมีหน่วยงานที่ยังทํางานซ้ําซ้อนกัน ดังนั้น สวช. ควรเป็นหน่วยงาน
หลักที่ผลักดันให้แต่ละหน่วยงานสามารถประสานงานดําเนินงานร่วมกันและแบ่งแยก
งานกันทําได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้การดําเนินงานด้านวัคซีนสามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ 

- ปัจจุบันประเทศไทยยังต้องพ่ึงพาการผลิตและพัฒนาวัคซีนจากต่างประเทศในสัดส่วนที่
สูง แต่ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของประเทศยังมีข้อจํากัด ตลอดจนโรคท้องถิ่นของ
ประเทศและภูมิภาคที่ยังต้องอาศัยองค์ความรู้ในการคิดค้นและการพัฒนาวัคซีนอีกมาก 
สวช. ในฐานะท่ีเป็นองค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นและชัดเจนด้านวัคซีนของประเทศ มีความ
จําเป็นที่ต้องทํางานในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานและสถาบันในประเทศไทยให้มากขึ้น 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ 

- ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศเป็นเรื่องใหม่ สวช. ควรดําเนินงานด้านการพัฒนา
วัคซีนที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากกว่าที่เป็นอยู่ ควรมีกําหนดการสําคัญของโครงการ 
(Milestone) ที่แน่ชัด เพ่ือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการดําเนินงาน
ของสถาบันว่าตอนนี้การดําเนินงานด้านพัฒนาวัคซีนของ สวช. ได้เริ่มต้นและดําเนินการ
ถึงจุดใดแล้ว 

- สวช. ควรมีการจัดลําดับความสําคัญด้านวัคซีนว่าวัคซีนตัวใดมีโอกาสเสี่ยงต่อภูมิ คุ้มกัน
ของประเทศก็ควรต้องดําเนินงานวิจัยในวัคซีนตัวนั้นก่อน 
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 รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

แบบสอบถามการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการการสนับสนุน 
ทุนวิจัยด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ค าชี้แจง 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคาดหวังและความพึงพอใจต่องานบริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะเป็นไปใน
ลักษณะของภาพรวมเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรงุและพัฒนาการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกับข้อมูลของท่าน 
 

1.1 เพศ หญิง     ชาย  
 

 

1.2 อาย…ุ……………….ปี  
                        
 

1.3 การศึกษา ปริญญาตร ี    ปริญญาโท     สูงกว่าปริญญาโท 
  
1.4 ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………หน่วยงาน…………………………………………………………………………… 
 
 

 

1.5 ทุนที่ได้รับ (รับทุน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 
 

 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการการสนับสนนุทุนวจิัยด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด 
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

 

 การประกาศรับสมัครผู้รับทุน            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
1. ระยะเวลาในการประกาศเพื่อขอรับทุนมีความ
เหมาะสม 

           

2. ช่องทางในการประกาศมีความหลากหลาย 
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

           

3. ข้อมูลการประกาศรับสมัครทุน (ทางเว็บไซต์หรือ 
ส่งจดหมาย) มีความชัดเจน และครบถ้วน 

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
(กรณีมีการติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่) 

           

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบายข้อมลู และรายละเอียดได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

           

5. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจ
ให้บริการ 

           

1 2 

1 2 3 

การส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวคัซีน 

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด 
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

 

 การขอรับทุน            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
6. ขั้นตอนการขอรับทุนมีความสะดวก ไม่ซับซ้อน 
ยุ่งยาก เช่น การกรอกเอกสารการขอรับทุน การยื่น
เอกสาร เอกสารประกอบการขอรบัทุนระบุอย่าง
ชัดเจน 

           

7. หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการขอรบัทุนระบุชัดเจน
เข้าใจง่าย 

           

8. ช่องทางการติดต่อสอบถามการมีสิทธ์ิได้รับทุน 
มีความสะดวกและตดิต่อได้ง่าย 

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ            
9. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจ
ให้บริการ 

           

10. เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบาย ช้ีแจง ตอบค าถาม 
ในรายละเอียดของการรับสมัครอย่างถูกต้องและเข้าใจ
ได้ง่าย 

           

 การประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
11. ช่องทางในการประกาศแจ้งผลเข้าถึงได้ง่าย            
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ            
12. เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบาย ช้ีแจง ตอบค าถามใน
รายละเอียดของการประกาศผู้มสีทิธ์ิได้รับทุนอย่าง
ถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย 

           

 ประกาศผลการได้รับทุน            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
13. ช่องทางในการประกาศแจ้งผลการคดัเลือก 
เข้าถึงง่าย 

           

14. ระยะเวลาในการประกาศผลมีความเหมาะสม 
อยูใ่นระยะเวลาที่ก าหนด 

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
(กรณีมีการติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่) 

           

15. เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบค าถามและช้ีแจง
รายละเอียด เกี่ยวกับการประกาศผลการคัดเลือกและ
การด าเนินงาน ขั้นต่อไปได้อย่างถูกต้อง 

           

 การท าสัญญากับผู้ที่ได้รับทุน            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
16. กระบวนและขั้นตอนในการท าสัญญามีความ
สะดวกไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ง่ายต่อการด าเนินการ 

           

17. ระยะเวลาจากการประกาศถึงวันท่ีเซ็นสัญญา 
อยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

           

18. การแจ้งเอกสารประกอบการท าสัญญามีความ
ชัดเจน 
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ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด 
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ            
19. เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบายรายละเอียด 
การท าสัญญาอย่างถูกต้อง เข้าใจงา่ย 

           

20. เจ้าหน้าท่ีเป็นมิตร พูดจาด้วยถ้อยค าและน้ าเสียง
สุภาพ 

           

21. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจ
ให้บริการ 

           

 การติดตามความก้าวหน้า            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
22. มีการแจ้งก าหนดการส่งผลงานให้ทราบล่วงหน้า            
23. มีการติดตามความกา้วหน้า สอบถามปัญหา
อุปสรรคของการด าเนินงาน เพื่อสนับสนุนให้
โครงการวิจัยเป็นไปตามแผน/ระยะเวลาที่วางไว ้

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ            
24. เจ้าหน้าท่ีมีการประสานงานท่ีดี เข้าใจใน
รายละเอียดของงาน  

           

25. เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบายและตอบค าถามได้อย่าง
ชัดเจน 

           

26. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจ
ให้บริการ 

           

 การจ่ายเงิน/รับเงิน            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
27. ระยะเวลาการตรวจรับเอกสารผลงานม ี
ความเหมาะสม  

           

28. ระยะเวลาการจา่ยเงินมีความเหมาะสม             
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวม            
29. การสนับสนุนทุนวิจัย มคีวามเป็นระบบ สนับสนุน
ให้การวิจัยเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

           

30. การให้ทุนวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนของ
ประเทศ 

           

 ความพึงพอใจในภาพรวม            
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อคดิเห็น 
 

3.1 ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการปรบัปรุง/หรือพัฒนารูปแบบในการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างไร 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 

3.2 สิ่งที่ท่านประทับใจ/จุดเด่นในกิจกรรมของการสนับสนุนทุนวิจยั คือ 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 

3.3 ความคาดหวังของท่านต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน 
 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 

3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
 

 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

แบบสอบถามการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการอบรม 
หลักสูตรระยะสั้นของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ค าชี้แจง 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคาดหวังและความพึงพอใจต่องานบริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะ
เป็นไปในลักษณะของภาพรวมเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกับข้อมูลของท่าน 
 

1.1 เพศ หญิง     ชาย  
 
 

1.2 อาย ุ ต่ ากว่า 25 ป ี   25-30 ปี   31-40 ปี  
 41-50 ปี   50 ปีขึ้นไป 
 
 

1.3 การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท      สูงกว่าปริญญาโท  
  
1.4 ต าแหน่ง………………………....………………………หน่วยงาน………………………......………………………… 
 
 

1.5 หัวข้อการอบรม (อบรม…………………………………………………………………………………………………..) 
 
1.6 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาความรู้ที่จัดโดยสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือไม ่
                         ไม่เคย                                        เคย 1 ครั้ง                       เคยมากกวา่ 1 ครั้ง 
 

 
 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการอบรมหลักสูตรระยะสัน้ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด 
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจ 
เลย 
(1) 

 การประชาสัมพันธ์การจัดอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ 

           

1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดอบรมให้ทราบ
ล่วงหน้า อย่างเหมาะสม 

           

2. เนื้อหาการประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนเพียงพอ 
เช่น สถานท่ีจัดอบรม ระยะเวลาการจัด หัวข้อการ
อบรม เป็นต้น 

           

            

1 2 

1 2 3 

การส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
Tangential Flow Filtration Application for vaccine Research and Manufacturing 

ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม พ.ศ. 2561 
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

4 

1 2 
4 5 

3 

1 2 3 
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ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด 
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจ 
เลย 
(1) 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ 

           

3. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจ 
ให้บริการ 

           

4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด
ของการจัดอบรมและสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการอบรมได้อย่างถูกต้อง 

           

 การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 

           

5. ขั้นตอนการสมัครมีความสะดวก ไม่ซับซ้อน
ยุ่งยาก  

           

6. ข้อก าหนดการรับสมัครมีระบุไวชั้ดเจนเข้าใจ 
ได้ง่าย  

           

7. หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการสมัครเพื่อเข้ารับ 
การอบรมมีความเหมาะสม 

           

8. ช่องทางการติดต่อสอบถามส าหรับผูเ้ข้ารับ 
การอบรมมีความสะดวกและเพยีงพอ 

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ 

           

9. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจ
ให้บริการ 

           

10. เจ้าหน้าท่ีมีการอธิบาย ช้ีแจง แนะน า
รายละเอียดของการรับสมัครอย่างชัดเจน 

           

 การประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 

           

11. กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
มีความเหมาะสม 

           

12. ช่องทางในการประกาศผลการคัดเลือก 
มีความสะดวกและหลากหลาย 

           

13. ข้อมูลที่สื่อสารกันทางอีเมล์ม ี
ความชัดเจนเข้าใจง่าย 

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ 

           

14. เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบาย ช้ีแจง และตอบ
ค าถามได้อย่างถูกต้อง 

           

 การจัดอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 

           

15. การจัดอบรมมีช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ใช้
เวลาเหมาะสมไม่ยาวหรือสั้นเกินไป เป็นต้น 
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ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด 
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจ 
เลย 
(1) 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ 

           

16. เจ้าหน้าท่ีมีการต้อนรับและการอ านวย 
ความสะดวกในการประสานงาน การลงทะเบยีน 
และการจัดกิจกรรม 

           

17. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู/้การบรรยาย
ได้เป็นอยา่งด ี

           

18. วิทยากรมีความรูส้ามารถในการตอบข้อซักถาม
ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น 

           

19. วิทยากรมีการจัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และให้
ค าแนะน าเป็นอย่างด ี

           

20. วิทยากรมีการเปดิโอกาสใหผู้้เข้าร่วมอบรมไดม้ี
ส่วนร่วมซักถามแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็น 

           

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก            
21. สถานท่ีจัดอบรมมคีวามเหมาะสม เช่น รองรับ 
ผู้ร่วมอบรมได้เพียงพอ มีความสะดวกในการท า
กิจกรรม  

           

22. การจัดเตรียมอุปกรณ์ทีจ่ าเปน็ส าหรับ 
การจัดอบรม เช่น โปรเจคเตอร,์ ไมโครโฟน เป็น
ต้น 

           

23. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการฝึก
ภาคปฏิบตัิการ  

           

24. เอกสารหรือสื่อท่ีช่วยให้ข้อมูลเพือ่เสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เช่น CD/คู่มือ มีความเหมาะสม 

           

 การประเมินผลการอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ 

           

25. หลักเกณฑ์ในการประเมินผล มีความ
เหมาะสมสะท้อนผลการด าเนินงาน  

           

26. กระบวนการ/ขั้นตอน/หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลมีความนา่เชื่อถือ เที่ยงตรง 

           

27. ระยะเวลาในการประเมินผลมคีวามเพียงพอ
เหมาะสม 

           

28. มีการแจ้งเงื่อนไขในการประเมินผลที่ชัดเจน            
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ 

           

29. เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบค าถามและช้ีแจง
รายละเอียดในการประเมินผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

           

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวม            
30. การจดัฝึกอบรมก่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้
การน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้จริงตาม
ความคาดหวัง 
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ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด 
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจ 
เลย 
(1) 

31. การจดัฝึกอบรมชว่ยให้เกิดประโยชน์และ
สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ท่ีดีของ
เครือข่ายได้เป็นอยา่งด ี

           

32. สถาบันวัคซีนแห่งชาติสามารถอ านวยความ
สะดวกให้ท่านท าให้การจัดอบรมเป็นไปด้วย 
ความเรยีบร้อย 

           

 ความพึงพอใจภาพรวมจากการเข้าอบรม            
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อคดิเห็น 
 

3.1 ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการปรบัปรุง/หรือพัฒนารูปแบบในการจดัอบรมอย่างไร 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................  
 
 

3.2 สิ่งที่ท่านประทับใจ/จุดเด่นในกิจกรรมของจัดอบรม คือ 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................................  
 

3.3 ความคาดหวังของท่านต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับภารกิจการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
 

3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
.................................................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 

 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  
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ค าชี้แจง 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคาดหวังและความพึงพอใจต่องานบริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะ
เป็นไปในลักษณะของภาพรวมเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกับข้อมูลของท่าน 
 

1.1 เพศ หญิง     ชาย  
 
 

1.2 อาย ุ ต่ ากว่า 25 ป ี   25-30 ปี   31-40 ปี  
 41-50 ปี   50 ปีขึ้นไป 
 
 

1.3 การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท      สูงกว่าปริญญาโท  
  
1.4 ต าแหน่ง………………………....………………………หน่วยงาน………………………......………………………… 
 
 

1.5 หัวข้อการอบรม (อบรม…………………………………………………………………………………………………..) 
 
1.6 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาความรู้ที่จัดโดยสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือไม ่
                         ไม่เคย                                        เคย 1 ครั้ง                       เคยมากกวา่ 1 ครั้ง 
 

 
 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการอบรมหลักสูตรระยะสัน้ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด 
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจ 
เลย 
(1) 

 การประชาสัมพันธ์การจัดอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ 

           

1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดอบรมให้ทราบ
ล่วงหน้า อย่างเหมาะสม 

           

2. เนื้อหาการประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนเพียงพอ 
เช่น สถานท่ีจัดอบรม ระยะเวลาการจัด หัวข้อการ
อบรม เป็นต้น 

           

            

1 2 

1 2 3 

การส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
Culture technique and upstream technology for vaccine 

ระหว่างวันท่ี 6 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

4 

1 2 
4 5 

3 

1 2 3 
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ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด 
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจ 
เลย 
(1) 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ 

           

3. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจ 
ให้บริการ 

           

4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด
ของการจัดอบรมและสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการอบรมได้อย่างถูกต้อง 

           

 การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 

           

5. ขั้นตอนการสมัครมีความสะดวก ไม่ซับซ้อน
ยุ่งยาก  

           

6. ข้อก าหนดการรับสมัครมีระบุไวชั้ดเจนเข้าใจ 
ได้ง่าย  

           

7. หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการสมัครเพื่อเข้ารับ 
การอบรมมีความเหมาะสม 

           

8. ช่องทางการติดต่อสอบถามส าหรับผูเ้ข้ารับ 
การอบรมมีความสะดวกและเพยีงพอ 

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ 

           

9. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจ
ให้บริการ 

           

10. เจ้าหน้าท่ีมีการอธิบาย ช้ีแจง แนะน า
รายละเอียดของการรับสมัครอย่างชัดเจน 

           

 การประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 

           

11. กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
มีความเหมาะสม 

           

12. ช่องทางในการประกาศผลการคัดเลือก 
มีความสะดวกและหลากหลาย 

           

13. ข้อมูลที่สื่อสารกันทางอีเมล์ม ี
ความชัดเจนเข้าใจง่าย 

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ 

           

14. เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบาย ช้ีแจง และตอบ
ค าถามได้อย่างถูกต้อง 

           

 การจัดอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 

           

15. การจัดอบรมมีช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ใช้
เวลาเหมาะสมไม่ยาวหรือสั้นเกินไป เป็นต้น 

           



3/4 
 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด 
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจ 
เลย 
(1) 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ 

           

16. เจ้าหน้าท่ีมีการต้อนรับและการอ านวย 
ความสะดวกในการประสานงาน การลงทะเบยีน 
และการจัดกิจกรรม 

           

17. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู/้การบรรยาย
ได้เป็นอยา่งด ี

           

18. วิทยากรมีความรูส้ามารถในการตอบข้อซักถาม
ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น 

           

19. วิทยากรมีการจัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และให้
ค าแนะน าเป็นอย่างด ี

           

20. วิทยากรมีการเปดิโอกาสใหผู้้เข้าร่วมอบรมไดม้ี
ส่วนร่วมซักถามแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็น 

           

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก            
21. สถานท่ีจัดอบรมมคีวามเหมาะสม เช่น รองรับ 
ผู้ร่วมอบรมได้เพียงพอ มีความสะดวกในการท า
กิจกรรม  

           

22. การจัดเตรียมอุปกรณ์ทีจ่ าเปน็ส าหรับ 
การจัดอบรม เช่น โปรเจคเตอร,์ ไมโครโฟน  
เป็นต้น 

           

23. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการฝึก
ภาคปฏิบตัิการ  

           

24. เอกสารหรือสื่อท่ีช่วยให้ข้อมูลเพือ่เสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เช่น CD/คู่มือ มีความเหมาะสม 

           

 การประเมินผลการอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ 

           

25. หลักเกณฑ์ในการประเมินผล มีความ
เหมาะสมสะท้อนผลการด าเนินงาน  

           

26. กระบวนการ/ขั้นตอน/หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลมีความนา่เชื่อถือ เที่ยงตรง 

           

27. ระยะเวลาในการประเมินผลมคีวามเพียงพอ
เหมาะสม 

           

28. มีการแจ้งเงื่อนไขในการประเมินผลที่ชัดเจน            
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ 

           

29. เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบค าถามและช้ีแจง
รายละเอียดในการประเมินผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

           

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวม            
30. การจดัฝึกอบรมก่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้
การน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้จริงตาม
ความคาดหวัง 
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ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด 
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจ 
เลย 
(1) 

31. การจดัฝึกอบรมชว่ยให้เกิดประโยชน์และ
สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ท่ีดีของ
เครือข่ายได้เป็นอยา่งด ี

           

32. สถาบันวัคซีนแห่งชาติสามารถอ านวยความ
สะดวกให้ท่านท าให้การจัดอบรมเป็นไปด้วย 
ความเรยีบร้อย 

           

 ความพึงพอใจภาพรวมจากการเข้าอบรม            
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อคดิเห็น 
 

3.1 ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการปรบัปรุง/หรือพัฒนารูปแบบในการจดัอบรมอย่างไร 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................  
 
 

3.2 สิ่งที่ท่านประทับใจ/จุดเด่นในกิจกรรมของจัดอบรม คือ 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................................  
 

3.3 ความคาดหวังของท่านต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับภารกิจการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
 

3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
.................................................................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 

 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  
 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

แบบสอบถามการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการอบรม 
หลักสูตรส าหรับเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ค าชี้แจง 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความพึงพอใจต่องานบริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอความกรุณา
จากท่านในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะเป็นไปในลักษณะของ
ภาพรวมเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกับข้อมูลของท่าน 
 

1.1 เพศ หญิง     ชาย  
 
 

1.2 อาย ุ ต่ ากว่า 25 ป ี   25-30 ปี   31-40 ปี  
 41-50 ปี   50 ปีขึ้นไป 
 
 

1.3 การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท      สูงกว่าปริญญาโท  
  
1.4 ต าแหน่ง………………………………………………หน่วยงาน………………….................……………………………… 
 
 

1.5 หัวข้อการอบรม (อบรม…………………………………………………………………………………….…………………..) 
 
1.6 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาความรู้ที่จัดโดยสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือไม ่
                         ไม่เคย                                        เคย 1 ครั้ง                       เคยมากกวา่ 1 ครั้ง 
 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบรมหลักสูตรส าหรับเภสัชกรและเจา้หน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค  
ของสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

คาด 
หวัง 

มากที่สุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด                                         
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึงพอใจ 
                 
 

(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจ 
เลย 
(1) 

 การประชาสัมพันธ์การจัดอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดอบรมให้ทราบล่วงหน้า
อย่างเหมาะสม 

           

2. เนื้อหาการประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนเพียงพอ  
เช่น สถานท่ีจัดอบรม ระยะเวลาการจัด หัวข้อการอบรม 
เป็นต้น 

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ            
3. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจ
ให้บริการ 

           

1 2 

1 2 3 

 

การส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
อบรมหลักสูตรส าหรับเภสัชกรและเจ้าหน้าท่ีสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรค 

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

4 

1 2 
4 5 

3 

1 2 3 
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ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

คาด 
หวัง 

มากที่สุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด                                         
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึงพอใจ 
                 
 

(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจ 
เลย 
(1) 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด 
ของการจัดอบรมและสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการอบรมได้อย่างถูกต้อง 

           

 การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
5. ขั้นตอนการสมัครมีความสะดวก ไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก             
6. ข้อก าหนดการรับสมัครมีระบุไว้ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย             
7. หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการสมัครเพื่อเข้ารับ 
การอบรมมีความเหมาะสม 

           

8. ช่องทางการติดต่อสอบถามส าหรับผูเ้ข้ารับ 
การอบรมมีความสะดวกและเพยีงพอ 

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ            
9. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจ
ให้บริการ 

           

10. เจ้าหน้าท่ีมีการอธิบาย ช้ีแจง แนะน ารายละเอียด
ของการรับสมัครอย่างชัดเจน 

           

 การประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
11. กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม 

           

12. ช่องทางในการประกาศผลการคัดเลือก 
มีความสะดวกและหลากหลาย 

           

13. ข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซตห์รืออีเมล ์
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย  

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ            
14. เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบาย ช้ีแจง และตอบค าถามได้
อย่างถูกต้อง 

           

 การจัดอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
15. การจัดอบรมมีช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ใช้เวลา
เหมาะสมไม่ยาวหรือสั้นเกินไป เปน็ต้น 

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ            
16. เจ้าหน้าท่ีมีการต้อนรับและการอ านวย 
ความสะดวก ในการประสานงาน การลงทะเบยีน และ
การจัดอบรม 

           

17. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู/้การบรรยายได้
เป็นอย่างด ี

           

18. วิทยากรมีความรูส้ามารถตอบข้อซักถามได้ 
อย่างชัดเจนและตรงประเด็น 

           

19. วิทยากรมีการจัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และให้
ค าแนะน าเป็นอย่างด ี
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ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

คาด 
หวัง 

มากที่สุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด                                         
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึงพอใจ 
                 
 

(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจ 
เลย 
(1) 

20. วิทยากรมีการเปดิโอกาสใหผู้้เข้าร่วมอบรมได้ 
มีส่วนร่วมซักถามแลกเปลีย่นและเสนอความคิดเห็น 

           

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก            
21. สถานท่ีจัดอบรมมคีวามเหมาะสม เช่น รองรับ 
ผู้ร่วมอบรมได้เพียงพอมีความสะดวกในการท ากิจกรรม  

           

22. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเปน็ส าหรับการจัดอบรม 
เช่น โปรเจคเตอร,์ไมโครโฟน เป็นต้น 

           

23. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการฝึก 
ภาคปฏิบตัิการ  

           

24. เอกสารหรือสื่อท่ีช่วยให้ข้อมูลเพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจ เช่น CD/คู่มือ มีความเหมาะสม 

           

 การประเมินผลการอบรม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
25. หลักเกณฑ์ในการประเมินผล มีความเหมาะสม
สะท้อนผลการด าเนินงานจริง  

           

26. กระบวนการ/ขั้นตอน/หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลมีความนา่เชื่อถือเที่ยงตรง 

           

27. ระยะเวลาในการประเมินผลมคีวามเพียงพอ
เหมาะสม 

           

28. มีการแจ้งเงื่อนไขในการประเมินผลที่ชัดเจน            
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ            
29. เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบค าถามและช้ีแจงรายละเอยีด
ในการประเมินผลได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

           

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวม            
30. การจดัฝึกอบรมก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ การ
น าไปใช้ประโยชน์ในการท างานไดจ้ริงตามความคาดหวัง 

           

31. การจดัฝึกอบรมช่วยให้เกิดประโยชน์และสนับสนุน
การสร้างเครือข่าย ความสมัพันธ์ที่ดีของเครือข่ายได้เป็น
อย่างดี 

           

32. สถาบันวัคซีนแห่งชาติสามารถอ านวยความสะดวก
ให้ท่านท าให้การจัดอบรมเป็นไปดว้ยความเรยีบร้อย 

           

 ความพึงพอใจภาพรวมจากการเข้าอบรมในคร้ังนี้            
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อคดิเห็น 
 

3.1 ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการปรบัปรุง/หรือพัฒนารูปแบบในการจดัอบรมอย่างไร 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................................  
 

3.2 สิ่งที่ท่านประทับใจ/จุดเด่นในกิจกรรมของจัดอบรม คือ 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 

3.3 ความคาดหวังของท่านต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต่อการฝกึอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 
3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 
 

 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  
 



 รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

แบบสอบถามการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
การประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ค าชี้แจง 
 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคาดหวังและความพึงพอใจต่องานบริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะเป็ นไปใน
ลักษณะของภาพรวมเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรงุและพัฒนาการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกับข้อมูลของท่าน 
 

1.1 เพศ หญิง     ชาย  
 
 

1.2 อาย ุ ต่ ากว่า 25 ป ี   25-30 ปี   31-40 ปี  
 41-50 ปี   50 ปีขึ้นไป 
 
 

1.3 การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท       สูงกว่าปริญญาโท 
  
 

1.4 ต าแหน่ง………………………………………………......................................หน่วยงาน.......................................………………………………………………… 
 
 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด 
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

 การประชาสัมพันธ์            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมให้ทราบล่วงหน้า
อย่างเหมาะสม 

           

2. เนื้อหาการประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนเพียงพอ 
เช่น สถานท่ีจัดประชุม ระยะเวลาการจัด หัวข้อการ
ประชุม เป็นต้น 

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ            
3. เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบค าถาม อธิบายรายละเอียด
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตรงความตอ้งการ (กรณี
สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าท่ี) 

           

1 2 

1 2 3 

การส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
การประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

     

4 

1 2 
4 5 

3 
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ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด 
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
4. ขั้นตอนการลงทะเบียนมีความสะดวกไม่ซับซ้อน 
ยุ่งยาก  

           

5. เอกสาร/แบบฟอร์มมรีายละเอยีด ชัดเจน     
เข้าใจง่าย 

           

6. ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่เพือ่สอบถามเกี่ยวกับ
กระบวนการลงทะเบียน หรือยื่นเอกสารการ
ลงทะเบียน มีความสะดวกเพียงพอ 

           

7. มีช่องทางการจ่ายเงิน/รับเงินท่ีสะดวก รวดเร็ว            
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ            
8. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจ 

ให้บริการ 
           

9. เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆ 
เกี่ยวกับการจ่ายเงิน/รับเงิน ได้อยา่งครบถ้วน 

           

 การแจ้งตอบกลับผู้เข้าร่วมประชุม             
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
10. ช่องทางในการตอบกลับผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
สะดวก เข้าถึงง่าย 

           

11. เอกสาร และข้อมลูจดัส่งมามรีายละเอียดชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

           

12. ระยะเวลาที่แจ้งกลับมีความเหมาะสม             
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ            
13. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการตอบข้อ
ซักถาม 

           

14. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของ
การจัดประชุมและสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการประชุมได้อยา่งถูกต้อง 

           

 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และการแจ้งตอบกลับการเข้าร่วมงาน 
 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................................  
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ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

 การจัดประชุมวิชาการ            
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ            
15. การจัดประชุมมีช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ใช้เวลา
เหมาะสม ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป เป็นต้น 

           

16. กิจกรรมการจดันิทรรศการมีความน่าสนใจ ได้รับ
ประโยชน์และความรู ้

           

17. กิจกรรมการสัมมนามีเนื้อหาน่าสนใจ หัวข้อ 
การ สัมมนามีความเหมาะสมและได้ความรู้ (ประเมิน
เฉพาะหัวข้อที่เข้าร่วม) 

           

17.1 EPI Thailand: Role & Responsibility of 
Pharmacist 

           

17.2 What is vaccine?            
17.3 The ten EPI vaccines            
17.4 Current EPI Program            
17.5 Rabies vaccine & antitoxin            
17.6 Vaccine/antitoxin supply & logistics in 
2018 

           

17.7 When cold chain breakdown            
17.8 Optional and new vaccines            
17.9 ADR & AEFI            
17.10 Frequent asked questions            
 
 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเนื้อหาหัวข้อการสัมมนา 
 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................................  
  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดนิทรรศการ 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................................  
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ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

ความพึงพอใจต่อวิทยากร            
18. วิทยากรมีความรู้และความช านาญในเรื่องที่
บรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้เปน็อย่างดี 

           

19. วิทยากรบรรยายครบถ้วนตามสาระส าคัญของ
หัวข้อท่ีก าหนด 

           

20. วิทยากรมีการเปดิโอกาสใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมได้มี
ส่วนร่วมซักถามและเสนอความคดิเห็น และสามารถ
ตอบข้อซักถามไดต้รงประเด็น 

           

 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงวิทยากร 
 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ            
21. เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมลูและรายละเอียดเกี่ยวกับการ 
จัดประชุมครบถ้วน ชัดเจน เช่น การแจ้งสถานท่ี  
ระยะเวลาในการประชุม เนื้อหาการประชุม เป็นต้น 

           

22. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ เต็มใจ
ให้บริการในการต้อนรับอ านวยความสะดวกท้ังใน 
การประสานงาน การลงทะเบียน และการจัดกิจกรรม  

           

 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก            
23. สถานท่ีจัดประชุมมีความเหมาะสม เช่น รองรับ 
ผู้ร่วมประชุมได/้มีป้ายบอกทาง/ที่จอดรถ/สามารถ
เดินทาง ไดส้ะดวก 

           

24. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเปน็ส าหรับการจัด
ประชุม เช่น โปรเจคเตอร,์ ไมโครโฟน เป็นต้น 
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ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

25. เอกสารหรือสื่อท่ีแจกในการประชุมมีความ
เหมาะสม ช่วยให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึน  

           

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในงาน (สถานที่ สื่อเอกสาร เป็นต้น) 
 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวม            
26. การประชุมวิชาการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/ 
หน่วยงานและสนับสนุนในการพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศไทย 

           

27. สถาบันวัคซีนแห่งชาติสามารถอ านวยความ
สะดวก ให้การจัดประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกร
ด้านการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

           

 ความพึงพอใจในภาพรวม            
 
 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อคดิเห็น 
 

3.1 ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการปรบัปรุง/หรือพัฒนารูปแบบในการจดัประชุมวิชาการวคัซีนส าหรับเภสชักรด้านการสร้างเสรมิภูมิคุม้กันโรค 
ครั้งต่อไปอย่างไร 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 

3.2 หัวข้อประชุมที่ท่านสนใจ คือ  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 

3.3 สิ่งที่ท่านประทับใจ/จุดเด่นในกิจกรรมของจัดประชุมวิชาการวัคซีนส าหรบัเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค คือ 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 

 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  
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ค าชี้แจง 
 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อหัวข้อการประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อหัวข้อการประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ประเมินเฉพาะหัวข้อทีท่่านเข้าร่วม 
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เวลา 9.40 – 10.10 น. 
หัวข้อ : EPI Thailand: Role & Responsibility of Pharmacist 
 
 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

1. การจัดประชุมในหัวข้อน้ีมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
เช่น ใช้เวลาเหมาะสม ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป  
เป็นต้น 

           

2. มีเนื้อหาน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   

           

3. เอกสารหรือสื่อท่ีแจกในการประชุมมีความ
เหมาะสม ช่วยให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจมากขึ้น 

           

4. ท่านได้รับความรู้และประโยชน์ตามวัตถุประสงค ์            
5. วิทยากรมีความรู้และความช านาญในเรื่องที่

บรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้เปน็อย่างดี 
           

6. วิทยากรบรรยายครบถ้วนตามสาระส าคญัของ
หัวข้อท่ีก าหนด 

           

7. วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
ได้มสี่วนร่วมซักถามและเสนอความคิดเห็น และ
สามารถตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 

           

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 

การส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 
ต่อหัวข้อการประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภมูคิุ้มกนัโรค  

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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เวลา 10.30 – 11.15 น. 
หัวข้อ : What is vaccine? 

 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

1. การจัดประชุมในหัวข้อน้ีมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
เช่น ใช้เวลาเหมาะสม ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป  
เป็นต้น 

           

2. มีเนื้อหาน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   

           

3. เอกสารหรือสื่อท่ีแจกในการประชุมมีความ
เหมาะสม ช่วยให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจมากขึ้น 

           

4. ท่านได้รับความรู้และประโยชน์ตามวัตถุประสงค ์            
5. วิทยากรมีความรู้และความช านาญในเรื่องที่

บรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้เปน็อย่างดี 
           

6. วิทยากรบรรยายครบถ้วนตามสาระส าคญัของ
หัวข้อท่ีก าหนด 

           

7. วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
ได้มสี่วนร่วมซักถามและเสนอความคิดเห็น และ
สามารถตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 

           

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 
เวลา 11.15 – 12.30 น. 
หัวข้อ : The ten EPI vaccines 
 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

1. การจัดประชุมในหัวข้อน้ีมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
เช่น ใช้เวลาเหมาะสม ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป  
เป็นต้น 

           

2. มีเนื้อหาน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   

           

3. เอกสารหรือสื่อท่ีแจกในการประชุมมีความ
เหมาะสม ช่วยให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจมากขึ้น 

           

4. ท่านได้รับความรู้และประโยชน์ตามวัตถุประสงค ์            
5. วิทยากรมีความรู้และความช านาญในเรื่องที่

บรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้เปน็อย่างดี 
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ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

6. วิทยากรบรรยายครบถ้วนตามสาระส าคญัของ
หัวข้อท่ีก าหนด 

           

7. วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
ได้มสี่วนร่วมซักถามและเสนอความคิดเห็น และ
สามารถตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 

           

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 

 
เวลา 13.30 – 14.00 น. 
หัวข้อ : Current EPI Program 
 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

1. การจัดประชุมในหัวข้อน้ีมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
เช่น ใช้เวลาเหมาะสม ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป  
เป็นต้น 

           

2. มีเนื้อหาน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   

           

3. เอกสารหรือสื่อท่ีแจกในการประชุมมีความ
เหมาะสม ช่วยให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจมากขึ้น 

           

4. ท่านได้รับความรู้และประโยชน์ตามวัตถุประสงค ์            
5. วิทยากรมีความรู้และความช านาญในเรื่องที่

บรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้เปน็อย่างดี 
           

6. วิทยากรบรรยายครบถ้วนตามสาระส าคญัของ
หัวข้อท่ีก าหนด 

           

7. วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
ได้มสี่วนร่วมซักถามและเสนอความคิดเห็น และ
สามารถตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 

           

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
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เวลา 14.00 – 15.15 น. 
หัวข้อ : Rabies vaccine & antitoxin 
 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

1. การจัดประชุมในหัวข้อน้ีมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
เช่น ใช้เวลาเหมาะสม ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป  
เป็นต้น 

           

2. มีเนื้อหาน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   

           

3. เอกสารหรือสื่อท่ีแจกในการประชุมมีความ
เหมาะสม ช่วยให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจมากขึ้น 

           

4. ท่านได้รับความรู้และประโยชน์ตามวัตถุประสงค ์            
5. วิทยากรมีความรู้และความช านาญในเรื่องที่

บรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้เปน็อย่างดี 
           

6. วิทยากรบรรยายครบถ้วนตามสาระส าคญัของ
หัวข้อท่ีก าหนด 

           

7. วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
ได้มสี่วนร่วมซักถามและเสนอความคิดเห็น และ
สามารถตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 

           

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
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เวลา 15.30 – 16.45 น. 
หัวข้อ : Vaccine/antitoxin supply & logistics in 2018 
 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

1. การจัดประชุมในหัวข้อน้ีมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
เช่น ใช้เวลาเหมาะสม ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป  
เป็นต้น 

           

2. มีเนื้อหาน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   

           

3. เอกสารหรือสื่อท่ีแจกในการประชุมมีความ
เหมาะสม ช่วยให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจมากขึ้น 

           

4. ท่านได้รับความรู้และประโยชน์ตามวัตถุประสงค ์            
5. วิทยากรมีความรู้และความช านาญในเรื่องที่

บรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้เปน็อย่างดี 
           

6. วิทยากรบรรยายครบถ้วนตามสาระส าคญัของ
หัวข้อท่ีก าหนด 

           

7. วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
ได้มสี่วนร่วมซักถามและเสนอความคิดเห็น และ
สามารถตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 

           

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 

 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  
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ค าชี้แจง 
 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อหัวข้อการประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อหัวข้อการประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ประเมินเฉพาะหัวข้อทีท่่านเข้าร่วม 
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เวลา 9.00 – 10.30 น. 
หัวข้อ : When cold chain breakdown 
 
 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

 
 (3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

1. การจัดประชุมในหัวข้อน้ีมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
เช่น ใช้เวลาเหมาะสม ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป  
เป็นต้น 

           

2. มีเนื้อหาน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   

           

3. เอกสารหรือสื่อท่ีแจกในการประชุมมีความ
เหมาะสม ช่วยให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจมากขึ้น 

           

4. ท่านได้รับความรู้และประโยชน์ตามวัตถุประสงค ์            
5. วิทยากรมีความรู้และความช านาญในเรื่องที่

บรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้เปน็อย่างดี 
           

6. วิทยากรบรรยายครบถ้วนตามสาระส าคญัของ
หัวข้อท่ีก าหนด 

           

7. วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
ได้มสี่วนร่วมซักถามและเสนอความคิดเห็น และ
สามารถตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 

           

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 

การส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจ 
ต่อหัวข้อการประชุมวิชาการวัคซีนส าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภมูคิุ้มกนัโรค  

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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เวลา 10.15 – 12.15 น. 
หัวข้อ : Optional and new vaccines 
 
 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

1. การจัดประชุมในหัวข้อน้ีมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
เช่น ใช้เวลาเหมาะสม ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป  
เป็นต้น 

           

2. มีเนื้อหาน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   

           

3. เอกสารหรือสื่อท่ีแจกในการประชุมมีความ
เหมาะสม ช่วยให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจมากขึ้น 

           

4. ท่านได้รับความรู้และประโยชน์ตามวัตถุประสงค ์            
5. วิทยากรมีความรู้และความช านาญในเรื่องที่

บรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้เปน็อย่างดี 
           

6. วิทยากรบรรยายครบถ้วนตามสาระส าคญัของ
หัวข้อท่ีก าหนด 

           

7. วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
ได้มสี่วนร่วมซักถามและเสนอความคิดเห็น และ
สามารถตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 

           

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 
เวลา 13.30 – 14.30 น. 
หัวข้อ : ADR & AEFI 
 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

1. การจัดประชุมในหัวข้อน้ีมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
เช่น ใช้เวลาเหมาะสม ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป  
เป็นต้น 

           

2. มีเนื้อหาน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   

           

3. เอกสารหรือสื่อท่ีแจกในการประชุมมีความ
เหมาะสม ช่วยให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจมากขึ้น 

           

4. ท่านได้รับความรู้และประโยชน์ตามวัตถุประสงค ์            
5. วิทยากรมีความรู้และความช านาญในเรื่องที่

บรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้เปน็อย่างดี 
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ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

6. วิทยากรบรรยายครบถ้วนตามสาระส าคญัของ
หัวข้อท่ีก าหนด 

           

7. วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
ได้มสี่วนร่วมซักถามและเสนอความคิดเห็น และ
สามารถตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 

           

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 
เวลา 14.15 – 15.45 น. 
หัวข้อ : Frequent asked questions 
 

ประเด็นการส ารวจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ  
คาด 
หวัง 

มากท่ีสุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึง 
พอใจ 

 
(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง 
พอใจ 
เลย 
(1) 

ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 
ความ 
เห็น 

1. การจัดประชุมในหัวข้อน้ีมีระยะเวลาที่เหมาะสม 
เช่น ใช้เวลาเหมาะสม ไม่ยาวหรือสั้นเกินไป  
เป็นต้น 

           

2. มีเนื้อหาน่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน   

           

3. เอกสารหรือสื่อท่ีแจกในการประชุมมีความ
เหมาะสม ช่วยให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจมากขึ้น 

           

4. ท่านได้รับความรู้และประโยชน์ตามวัตถุประสงค ์            
5. วิทยากรมีความรู้และความช านาญในเรื่องที่

บรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้เปน็อย่างดี 
           

6. วิทยากรบรรยายครบถ้วนตามสาระส าคญัของ
หัวข้อที่ก าหนด 

           

7. วิทยากรมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม 
ได้มสี่วนร่วมซักถามและเสนอความคิดเห็น และ
สามารถตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 

           

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 

 
 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  





 รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 5 

แบบสอบถามการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
การส่งเสริมและพัฒนาด้านวัคซีนในโครงการส าคัญ 

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ค าชี้แจง 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะ
เป็นไปในลักษณะของภาพรวมเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกับข้อมูลของท่าน 
 

1.1 เพศ หญิง     ชาย  
 

 

1.2 อาย…ุ……………….ปี  
                        
 

1.3 การศึกษา ปริญญาตร ี    ปริญญาโท     สูงกว่าปริญญาโท 
  
1.4 ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………หน่วยงาน…………………………………………………………………………… 
 
 

 

1.5 การร่วมด าเนินการโครงการทีส่ าคัญของ สวช. 
   การพัฒนาศนูย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง 
   การสนับสนนุการวิจัยและผลิตวัคซีนเป้าหมาย 3 ชนิด (วัคซีนเดงกี่, วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนซิก้า) 
   การสร้างความเข้มแข็งของระบบการสรา้งเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
การส่งเสริมและพัฒนาด้านวัคซีนในโครงการส าคญั 

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

1 2 

1 2 3 

1 

2 

3 



2/3 
 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านวัคซีนของสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ/ 
ไม่มี 

ความ 
เห็น 

คาด 
หวัง 

มากที่สุด                                         
(5) 

คาด 
หวัง 
มาก 
(4) 

คาด 
หวัง 

                 
(3) 

คาด 
หวัง 
น้อย 
(2) 

ไม่คาด 
หวัง 
เลย 
(1) 

พึง 
พอใจ 

มากที่สุด                                         
(5) 

พึง
พอใจ 
มาก 
(4) 

พึงพอใจ 
                 
 

(3) 

พึง 
พอใจ 
น้อย 
(2) 

ไม่พึง
พอใจ 
เลย 
(1) 

ความพึงพอใจต่อนโยบาย และกระบวนการ
ให้บริการ/การปฏิบัติงานของสถาบัน 

           

1. นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านวัคซีน
ของ สวช. มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความจ าเป็น
ของการพัฒนาวัคซีน 

           

2. มีความกระตือรือร้นในการประสานงาน เร่งรดั
ความก้าวหน้า ติดตามการด าเนินงาน 

           

3. ความสามารถในการประสานความร่วมมือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาร่วมด าเนินการ/
สนับสนุนต่างๆ 

           

4. การแก้ไขปัญหาเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตาม
แผนและบรรลุเป้าหมายที่วางไว ้

           

5. สวช. มีการท างานเป็นระบบ มแีผนการท างานท่ี
ชัดเจนเพื่อให้สามารถให้การสนับสนุน และท างาน
ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่
รับผิดชอบ 

           

6. เจ้าหน้าท่ีของ สวช. มีความรู้ ความสามารถ โดย
สามารถประสานงาน แก้ไขปญัหา บริหารจดัการให้
การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

           

7. เจ้าหน้าท่ีของ สวช. มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 
เต็มใจต่อการให้บริการ (Service Mind) 

           

8. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ไม่มี
พฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดคณุธรรม จริยธรรม หรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

           

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวม            
9. ความพึงพอใจโดยรวมต่อสวช.ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาวัคซีนของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบและเครือข่าย 

           

10. สวช. เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญที่จะท าให้การ
ด าเนินการด้านวัคซีนของประเทศมีความก้าวหน้าและ
ประสบความส าเรจ็ 

           

 ความพึงพอใจภาพรวม            
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อคดิเห็น 
 

3.1 ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการปรบัปรุง/หรือพัฒนารูปแบบในการสง่เสริมสนับสนุนด้านการวิจัยวัคซนีอย่างไร 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................................  
 

3.2 สิ่งที่ท่านประทับใจ/จุดเด่นในกิจกรรมของการส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัยวัคซีนคือ 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 

3.3 ความคาดหวังของท่านต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 ด้านการพัฒนาศูนย์ทดสอบวคัซีนในสัตว์ทดลอง  
 การสนับสนุนการวิจัยและผลติวัคซีนเป้าหมาย 3 ชนิด (วัคซีนเดงกี,่ วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนซิก้า) 
 การสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 
3.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  
 




